
        
 
 

Relatório  007/2022 

Comissão Municipal de Cultura – COMIC 

Nos dias 08 e 09/03/2022 foram realizadas reuniões da Comic para avaliação das 

solicitações de alterações de projetos solicitadas pelos proponentes via 1doc e e-mail.  

Foram avaliados pedidos de proponentes contemplados nos editais de 2019 e 2021 do  

Programa Cultural Murilo Mendes. Estiveram presentes, membros titulares e suplentes: 

Guilherme Tristão Bernardes, Ana Paula Santos Machado, Wanderley Marques Faini, 

Fernanda Amaral de Almeida, Marília Xavier de Lima, Gabriela Machado e Selmara de 

Castro Balbino 

As solicitações avaliadas foram as seguintes: 

1 – Raul Magalhães – contemplado no Edital 2019 – Solicitação: alteração na planilha – 

Resposta da Comic: a planilha readequada está justificada e aprovada; 

2 – Bruno de Pádua oliveira Vieira – contemplado no edital Cultura Da/Na Quebrada  – 

Solicitação: alteração de planilha – Resposta da Comic: a planilha readequada está 

justificada e aprovada; 

3 – Dalila de Almeida Neri da Silva – contemplada no edital Cultura Da/Na Quebrada  – 

Solicitação: alteração de planilha – Resposta da Comic: a planilha readequada está 

justificada e aprovada; 

4-Marcos de Oliveira – contemplado no edital Quilombagens – Solicitação: alteração de 

planilha – Resposta da Comic: a planilha readequada está justificada e aprovada; 

5-Yara da Silva Canuto – contemplada no edital Cultura Da/Na Quebrada  – 

Solicitação: alteração de planilha – Resposta da Comic: a planilha readequada está 

justificada e aprovada; 

6 – Tiago Santos Paula Gabina – contemplada no edital Pau-brasil – Solicitação: 

alteração de planilha – Resposta da Comic: a planilha readequada está justificada e 

aprovada; 

7 – Deise Rita Terra da Silva  – contemplado no edital Murilão – Solicitação: 

alteração de planilha – Resposta da Comic: a planilha readequada está justificada e 

aprovada; 

8-Fabrício Barros Rodrigues – contemplado no Edital Murilão – Solicitação: 

alteração de planilha – Resposta da Comic: a planilha readequada está justificada e 

aprovada; 

9 – Gustavo Belmiro Diniz – contemplado no Edital Murilão – Solicitação: alteração 

de planilha – Resposta da Comic: a planilha readequada está justificada e aprovada; 

10 – Ivo Fidelis das Neves – contemplado no Edital Fernanda Muller – Solicitação: 

alteração de planilha – Resposta da Comic: a planilha readequada está justificada e 

aprovada; 



        
 
 

11-Edson Leão Ferenzini – contemplado no edital Pau-brasil – Solicitação: alteração 

de planilha – Resposta da Comic: a planilha readequada está justificada e aprovada; 

12-Thalita de Cássia Reis Teodoro – contemplado no edital Pau-brasil – Solicitação: 

alteração no projeto – Resposta da Comic: a alteração está justificada e aprovada; 

13-Tiago Leitão – contemplado no Edital Fernanda Muller – Solicitação: alteração 

de planilha – Resposta da Comic: a planilha readequada está justificada e aprovada; 

14-Rebeca Chaves de Figueiredo – contemplado no edital Pau-brasil – Solicitação: 

alteração de contrapartida – Resposta da Comic: a alteração está justificada e 

aprovada; 

 

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

  


