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Comissão Municipal de Cultura – COMIC 2022 

Em 17/08/2022 foi realizada reunião da Comic para deliberações acerca dos projetos 

inscritos no Edital Esparrama 2022. Estiveram presentes, membros titulares e 

suplentes: Giane Elisa, Guilherme Bernardes, Maria Luiza Igino, Jussara Alves, Ana 

Paula Santos Machado, Selmara de Castro Balbino, Henrique Guilhem, Wenderson 

Marcelino e Giovani Verazzani. Secretariando a reunião estavam as servidoras do DRC, 

Fernanda Amaral e Yara Rodrigues. 

Foi discutido o papel da COMIC, questão que se fez necessária, em função da discussão 

sobre a análise das planilhas do edital Esparrama, que havia suscitado dúvida, uma vez 

que considerável porcentagem de projetos poderiam ser desclassificados por não 

destinarem o valor de 5% a 30% para a divulgação.  

Foi relatado pelos representantes da Funalfa, que a dúvida sobre o texto do item 9.6 

do edital foi discutida administrativa e juridicamente. Chegou-se a conclusão que a 

redação do edital pode ter induzido as pessoas proponentes ao engano, uma vez que o 

item 9.6 dá margem para uma interpretação equivocada. Giane Elisa Sales de Almeida 

– diretora-geral da Funalfa e presidente da Comic -  apresentou argumentação que deu 

embasamento para que os demais membros pudessem votar e escolher se todas as 

planilhas deveriam ser aceitas da forma que foram confeccionadas ou não. Os titulares 

votaram por unanimidade pelo aceite das planilhas tais como estão. Os projetos que 

não tenham a previsão de despesas com divulgação, caso sejam aprovados, deverão 

readequar suas planilhas, antes do repasse do recurso. 

Em seguida foi apresentada a proposta de data para as reuniões das próximas duas 

semanas, onde ficou estabelecido que nos dias 22, 23, 24, 29,30 e 31 de agosto a 

Comissão se reunirá para avaliação do edital Esparrama e, possivelmente, também do 

edital Cultura da/na Quebrada edição 2022. 

Por fim, foi apresentado pela secretária da COMIC, Fernanda Amaral, a necessidade de 

se escolher um relator para a Comissão. Após responder a dúvida de que esse cargo 

poderia ser itinerante, decidimos que a secretária orientaria alguém do governo nessa 

tarefa. Desta forma, Maria Luiza Igino Evaristo, suplente de Guilherme Tristão, assume 

essa função no momento e redige o presente relatório. Nada mais tendo a tratar, deu-

se por encerrada a reunião. 


