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Estiveram presentes na reunião da COMIC do dia 15 de setembro de 2022, pelo 

governo Guilherme Tristão, Maria Luiza Igino Evaristo, Selmara Balbino, Ana Paula e 

da sociedade civil estiveram presentes Jussara Alvas, Giovani Verazzani, Messias 

Rocha. 

A reunião se iniciou com a leitura dos aprovados no edital Cultura da na Quebrada em 

que foram aprovados 20 projetos com 3 suplentes. 

Em seguida passamos para a avaliação dos pedidos de readequação de projetos do 

Murilão de 2022. Felipe Oliveira Macedo solicitou alteração em seu projeto do material 

em que ficarão fixados as maquetes da exposição e alteração na planilha. O que foi 

aprovado pela Comic que também se atentou em validar do pró-labore do proponente 

que ultrapassava os 30%, mas que a comissão entende que está dentro do preço de 

mercado, quando visto toda atividade que o mesmo realizará dentro do projeto. 

Segundo projeto avaliado Alexandre Moraes de Siqueira pediu alteração na planilha de 

gastos e foi aprovado pela Comic. 

Carolina Guehein pediu para alterar o projeto e a planilha e foi aprovada pela Comic. 

O quarto projeto a ser analisado é o projeto de João Victor Meoti pedindo alterações de 

pessoas no projeto que também foi aprovado pela Comic. 

O último projeto avaliado foi o de Francisco Leonardo Mathias que teve sua prestação 

de contas reprovada pelo DEIN da Funalfa, uma vez que o valor recebido pelo 

proponente ultrapassa 30%. Contudo a Comic deliberou e compreendeu que o valor se 

encontra dentro do valor de mercado. Inclusive a Comic já havia no período de 

avaliação do projeto concordado com o valor que agora é ratificado. 

Por fim, foi marcado o próximo encontro da Comissão para o dia 21 de setembro às 17h 

de forma virtual. 

Sem mais a tratar os trabalhos foram encerrados. 


