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Aos trinta e um dias do mês de maio, de dois mil e vinte e dois, das sete e trinta às dezessete 

e trinta horas, reuniram-se na sala da Gerência de Artesanato, segundo andar, na Fundação 

de Cultura de Mato Grosso do Sul, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, a Comissão 

Especial de Seleção Pública, composta , para a seleção dos interessados em participar da 22ª 

Feira Nacional de Negócios do Artesanato – FENEARTE a ser realizada de 06 a 17 de 

julho de 2022, no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda – PE.serão 

disponibilizadas duas vagas para artesãos individuais e quatro vagas para entidades classistas 

do artesanato, para os inscritos e aprovados nesse Edital. A comissão recebeu 08 (oito) 

inscrições, sendo 05(cinco) entidades representativas do artesanato e 3 (três) artesãos 

individuais dentro do período de inscrição. Após análise de documentação, verificou-se que o 

Sindicato dos Artesãos de MS apresentou cartão de CNPJ inapto para concorrência, sendo 

desclassificada e a artesã Creuza Vergilio deixou de enviar o anexo I. Após análise meritória e 

considerando os critérios de avaliação conforme os itens 4 e 5 do chamamento, foram 

classificadas dentro das vagas: em primeiro lugar na categoria individual a artesã Ana Vitorino 

da Silva Leodério, com 83 pontos, em segundo lugar, a artesã Rosilene de Arruda com 81 

pontos. Na categoria Entidade Representativa do Artesanato ficou classificada, em primeiro 

lugar a lugar a Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares do MS – 

PROART/MS com 85 pontos, em segundo lugar a União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso 

do Sul – UNEART/MS com 81 pontos 1, em terceiro lugar a AMI – Associação dos 

Microempreendedores individuais de MS com 78 pontos e em quarto a Associação de 

Artesanato de Mato Grosso do Sul - ARTEMS com 74 pontos.  Sendo assim, encaminhamos o 

resultado para publicação, ficando aberto o prazo para recurso. Fizeram parte da comissão 

especial de seleção, Josiane Fátima Gaboardi, Rejane Benetti Gomes e Katienka Dias Klain. 
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