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Comissão Municipal de Cultura – COMIC 2022 

Relatoria da reunião da COMIC DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 

A reunião do dia 22 de agosto de 2022 teve início as 17h foi secretariada por Fernanda Amaral 

e Yara Rosário estando presentes representando o governo Guilherme Tristão, Selmara 

Balbino, Ana Paula, além de Maria Luiza como relatora. Os participantes da sociedade civil 

presentes foram Jussara Alves, Rick Guilhem, Wenderson Marcelino e Giovani Verazzani. 

Após discussão a respeito do processo de divulgação dos eventos nos projetos a COMIC 

deliberou que quem previu na planilha e no corpo do projeto cumpre o que foi estabelecido. 

No entanto, os projetos que não previram nenhum gasto com divulgação perdem cinco 

pontos, aqueles que previram apenas no projeto, mas não na planilha ou previram menos de 

5% de gastos perdem cinco pontos. Tal metrificação foi decida por meio de votação. 

A segunda discussão foi em relação às pessoas que indicaram local para execução do projeto. 

Ana Paula apontou que deveria tirar pontos de todos que o fizeram, Maria Luiza acha que não 

deveria tirar ponto, mas que prevalecesse o que está no edital e a Funalfa indicar o local. Foi 

colocado em votação e 3 pessoas votaram por tirar ponto e 3 outros votaram por não tirar 

ponto. O presidente utilizou seu voto de minerva escolhendo não tirar pontos de quem indicou 

o local. 

Ana Paula apresentou sua dúvida sobre a durabilidade da apresentação, porque teve pessoas 

que extrapolaram uma hora de duração e Fernanda lembrou que o edital foi retificado 

podendo ser os espetáculos de uma até duas horas de duração. 

Guilherme, Wenderson e Ana Paula apresentaram as análises de três dos projetos, que por 

serem os mesmos já haviam sido discutidos anteriormente. Em função da hora a reunião 

terminou ficando os demais para serem discutidos na reunião do dia 23 de agosto  e deu-se 

por encerrada a reunião. 

 


