
        
 
 

Relatório  008/2022 

Comissão Municipal de Cultura – COMIC 

Em 18/03/2022 foi realizada reunião da Comic para avaliar solicitações de alterações de 

projetos solicitadas pelos proponentes cujos projetos foram contemplados nos editais de 

2019 e 2021.Estiveram presentes, membros titulares e suplentes: Guilherme Tristão 

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

Almeida e Selmara de Castro Balbino 

As solicitações avaliadas foram as seguintes: 

1 – Carlos Fernando Cunha – contemplado no Edital 2019 -  Solicitação: alteração no 

local da contrapartida – Resposta da Comic: alterações justificadas e aprovadas; 

2 – Manoel Carlos da Silva– contemplado no edital Quilombagens – Solicitação: 

readequação de planilha – Resposta da Comic: aprovada readequação; 

3 – Pedro Augusto Freitas Ribeiro  – contemplado edital Cultura Da Na Quebrada – 

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

aprovada; 

4 - Jefferson da Silva Januário – contemplado edital Cultura Da Na Quebrada – 

solicitação: alteração de planilha e cronograma (prorrogação de prazo) – Resposta da 

Comic: solicitação aprovada; 

5 – Jéssica Gomes Braz – contemplada no edital Quilombagens – solicitação de 

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

6– Mariana de Andrade – contemplado no edital Murilão – solicitação de readequação de 

planilha – Resposta da Comic: solicitação não aprovada. A Comissão solicitou que a 

proponente reapresente a planilha com uma divisão mais equilibrada entre os pro labores 

e funções desempenhadas no projeto; 

7 – Rafaelle Carla Soares dos Santos Leite  – contemplado no edital Cultura Da/Na 

Quebrada – solicitação de readequação na planilha, cronograma e projeto – Resposta da 

Comic: devido às justificativas apresentadas, a comissão deliberou pela aprovação da 

solicitação; 

8 – Luíso Souza Tobias de Camargo – contemplado no edital Fernanda Muller– 

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

 

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

  


