
COMUNICADO – CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DA CHAMADA PÚBLICA 04/2022 – REVELANDO 

SP 

 

Chamada Pública que visa selecionar, no mínimo, 120 (cento e vinte) municípios do Estado de 

São Paulo interessados em participar do Revelando SP através da indicação de manifestações 

que promovam a valorização e difusão da sua cultura tradicional durante o evento, a ser 

realizado em julho de 2022, no Parque da Água Branca, no município de São Paulo, no âmbito 

do Programa Juntos pela Cultura 2022. 

 

Considerando a desistência do seguinte município: 

 

 6409 - Eldorado 

 5982 - Ribeirão Preto 

 5653 - Areias 

 6881 - Cotia 

 5664 - Cajamar 

 7091 - Piraju 

 5576 - São Luís do Paraitinga 

 7194 - Queluz 

 7277 - Monte Aprazível 

 7299 - São Vicente 

 7251 - Monteiro Lobato 

 6930 - Capâo Bonito 

 5914 - Mogi das Cruzes 

 7196 - Cananéia 

 7251 - Monteiro Lobato 

 

Convocamos os seguintes municípios suplentes, nos termos do item 7.5 e 7.5.1 da Chamada 

Pública 04/2022, para apresentar os documentos para confirmação de participação: 

 

 5626 - Cajamar 

 6303 - Itapira 

 6727 - Guarulhos 

 5751 - Pedra Bela 

 

Os municípios selecionados deverão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a divulgação desta 

convocação, enviar à Amigos da Arte um ofício manifestando confirmação ou desistência em 

participar do Circuito SP. 

O não comparecimento dos municípios selecionados para apresentação da documentação no 

prazo assinalado implicará, à critério da Amigos da Arte, na convocação de outros suplentes, 

para suprir as ações não atendidas pelos proponentes desistentes. 

A convocação de novos suplentes ocorrerá em casos de desistência ou desclassificação do 

proponente selecionado e dependerá da existência de tempo hábil para viabilizar sua 

participação no Revelando SP. 



A Amigos da Arte entrará em contato com os municípios selecionados e, caso necessário, com 

os municípios suplentes através das informações cadastradas no ato de inscrição.  

Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail 

 

revelandosp22@amigosdaarte.org.br  

 

São Paulo, 05 de julho de 2022. 

mailto:revelandosp22@amigosdaarte.org.br

