
Página 1 11 
Página 1 

Data: 26/08/202 1 

000058 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 

Filtros aplicados ao relatório 

Número do processo: 000236712021 

Número do processo: 	000236712021 

Solicitação: 	 253 - Solicitação 

Número do documento: 

Requerente: 	 9321 - ELIANE ADRIANA MATZENBACHER 

Beneficiário: 

Endereço: 	 Rua LOURENCO MLYNARCZYK N°55 - 84620-000 

Complemento: 

Loteamento: 	 Condomínio: 

Telefone: 	 Celular: (42) 98829-8833 

E-mail: 	nanimatz@bol.com.br  

Local da protocolização: 001.001.001 - PROTOCOLO 

Número único: I8F.9M5.2H9-00 

Número do protocolo: 17094 

CPF/CNPJ do requerente: 025.440.139-23 

CPF/CNPJ do beneficiário: 

Bairro: CENTRO 

Município: Cruz Machado - PR 

Fax: 

Notificado por: E-mail 

Localização atual 

Org. de destino: 

Protocolado por: 

ação: 

Protocolado em: 

Súmula: 

Observação: 

001.001.001 - PROTOCOLO 

001.001.005 - COMPRAS 

PROTOCOLOPMCM 

Não analisado 

2610812021 15:30 

Solicitação 

Atualmente com: PROTOCOLOPMCM 

Em trâmite: Sim 	Procedência: Interna 	 Prioridade: Normal 

Previsto para: 	 Concluído em: 

' ROTOCOLOPMCM 
	

/ ELIANE ADRIANA MATZENBACHER 
(Protocolado por) 
	

/ 	 (Requerente) 

Hora: 15:30:45 

Sistema: Protocolo Fly 1 Usuário: PROTOCOLO-PMCM / Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 



- 	 Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Avenida Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR 
CRUZ MACHADO 	CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.688/0001-09 - Fone (42) 3554-1092 

Para todos 	E-mail: educprefa)yahoo.com.br  1 educacaopmcm.pr.gov.br  
wJ.prncm.pr.gov.br  

Cruz Machado ,26 de Agosto de 2021. 
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A/C: Departamento de Compras 

O Barracão das Artes localizado na Av. Eng. Ferreira Corrêa, tem uma grande 
estrutura na qual o imóvel atende o solicitado em edital. Sua estrutura é ampla com 
diversos espaços para diferentes atividades culturais, como as aulas de música que tem 
sua sala exclusiva para os alunos e seus instrumentos e demais pertences. As oficinas 
culturais, como os diversos estilos de danças que tem um amplo espaço para os 
beneficiados, o circo na qual sua estrutura é aérea, com diversas treliças de sustentação 
para os aparelhos como o tecido acrobático, lira e trapézio. A sala de artesanato 
localizada na parte superior do Barracão, completa por si só para a realização dos seus 
trabalhos, atendendo todos os alunos (as). O imóvel em si é completo para atender toda 
essa demanda, o espaço necessário conta com 03 banheiros, (01 feminino, 01 
masculino e 01 na sala da Banda), uma cozinha e uma sala grande (depósito) na qual 
fica os materiais das atividades solicitadas anteriormente. 

O Barracão das Artes tem como objetivo tornar-se um centro de referência para 
a cultura Cruz-Machadense, sendo percebido e vivido pelo seu público alvo como um 
local de circulação privilegiada de informações pertinentes à área; acesso a habilidades 
que possam ser agregadas à prática profissional; encontro, lazer e fruição estética. 

Analisamos conforme o item 11.3 do edital, sendo que ele atenderá as 
finalidades exigidas para o departamento de Cultura. 

PS: relatório elaborado pela comissão de bens e imóveis destinada. 

Eliane Adriana Matzenbacher 
Secretário Mul.de Educação e Cultura 
Decreto 344312021 de 0410112021 


