
        
 
 

Relatório  006/2022 

Comissão Municipal de Cultura – COMIC 

Em 21/02/2022 foi realizada reunião da Comic para avaliar solicitações de alterações de 

projetos solicitadas pelos proponentes cujos projetos foram contemplados nos editais de 

2021.Estiveram presentes, membros titulares e suplentes: Guilherme Tristão Bernardes, 

Ana Paula Santos Machado, Wanderley Marques Faini, Fernanda Amaral de Almeida, 

Marília Xavier de Lima e Selmara de Castro Balbino 

As solicitações avaliadas foram as seguintes: 

1 - Júlia Medeiros – contemplada no Edital Fernanda Muller -  Solicitação: alteração no 

projeto e na planilha – Resposta da Comic: alterações justificadas e aprovadas; 

2 – Gabriela Cavalcanti – contemplada no edital Murilão – Solicitação: aprovação de 

planilha – Resposta da Comic: a planilha está aprovada quanto ao conteudo, foi solicitado 

à proponente que reapresente a planilha com ajuste na formatação; 

3 - Guilherme Veroneze – contemplado edital 2019 do PCMM – solicitação: utilização 

dos rendimentos – Resposta da Comic: planilha aprovada; 

4- Karolina Vieira contemplado edital 2019 do PCMM – solicitação: alteração de projeto 

e planilha – Resposta da Comic: nova planilha aprovada (solicita-se a proponente que 

reapresente a planilha final só com os valores da configuração atualizada. 

5- Ludmilla Ribeiro Pereira Spagnolo – contemplada no edital PauBrasil – solicitação 

de readequação de planilha – Resposta da Comic: solicitação aprovada; 

6 – João Cordeiro – contemplado no edital 2019 do PCMM – solicitação de readequação 

de planilha e modificação no projeto – Resposta da Comic: solicitações aprovadas; 

7 – Francisco Leonardo – contemplado no edital Cultura Da/Na Quebrada – solicitação 

de readequação na planilha – Resposta da Comic: solicitação aprovada; 

8 – Marcos de Oliveira – contemplado no edital Quilombagens – solicitação de 

readequação de planilha – Resposta da Comic: a comissão deliberou que o proponente 

deverá apresentar nova planilha para apreciação, pois, na configuração apresentada não 

foi possível compreender as alterações solicitadas; 

9 – Lúcio Rodrigues – contemplado no edital Pau Brasil – solicitou prorrogação de prazo 

por situação de saúde (o proponente passou por cirurgia) – Resposta da Comic: a 

comissão compreende a situação particular do proponente e aguarda novo cronograma 

assim que esteja reabilitado. 

 

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. 

  


