
 Ata de reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura (FMC) Mandato 2018-2019 
 

4ª Reunião ORDINÁRIA: 25 de FEVEREIRO de 2019, às 17h00, na sala de reuniões da Secretaria de Cultura. 
  

A reunião tem início às 17h30 com as presenças dos seguintes membros: Simone Zarate, Azê Diniz, 
Marco Moretto, Gabriel Rapassi, Eduardo Paiva e Marcelo Schiavo. 
 
Pauta: 
 

• Início das discussões sobre o próximo edital a ser aberto 

• Acompanhamento das atividades do edital “Projetos colaborativos descentralizados” 

• Calendário das próximas atividades/reuniões 
 
Os membros iniciam a conversa sobre a análise dos projetos inscritos no edital “Projetos Colaborativos 
Descentralizados”. Simone reforça que, apesar da análise que está sendo feita pelos pareceristas 
contratados, precisa ser feita uma análise de pertinência dos projetos ao alinhamento do edital, o que 
será feito pela Secretaria de Cultura e passado ao Conselho. É pedido à secretária executiva que 
encomende junto aos pareceristas que façam uma análise bem fundamentada, que justifiquem bem as 
notas em concordância com os critérios de análise do edital. Fica decidido entre os membros que as 
conversas sobre o próximo edital ficam adiadas temporariamente até que sejam finalizadas as análises 
dessa leva de projetos inscritos. O agendamento das reuniões deste ano ficou condicionado ao 
agendamento das reuniões do CMPC que ainda vai ser eleito. Por enquanto, a única reunião que fica 
agendada é a do dia 18 de março próximo, das 14h00 às 18h00 para análise de projetos. A secretária 
executiva do Fundo coloca que durante a análise documental percebeu que uma boa parte dos projetos 
não apresentou planilha cronograma de trabalho ou até mesmo apresentou uma planilha de orçamento 
bastante deficitária, o que inviabilizaria o prosseguimento do projeto no concurso, conforme rege o 
edital (documentação incompleta). Os conselheiros resolvem que esse problema será solucionado 
futuramente, após a análise dos pareceristas, e, conforme o caso, o proponente será chamado a 
apresentar uma nova planilha. Assim sendo, nenhum projeto, neste momento, será reprovado por 
documentação incompleta. A secretária executiva também aponta que um dos proponentes inscreveu 
dois projetos idênticos e sugere a eliminação daquele que apresenta a planilha incompleta (ON- 
861044626). Ainda, aponta que cinco proponentes erroneamente enviaram os seus projetos colocando 
como Instituição responsável a “Secretaria de Cultura” (ON-930680389, ON-1712221408, ON-
1640592159, ON-2018385813, ON-1893629679). Ficou decidido que esses proponentes serão 
notificados pela secretaria executiva a fim de alertar sobre o problema. Os conselheiros decidem que 
haverá somente uma publicação final de resultado, após todo o processo, desde a análise documental 
até a análise pelos conselheiros. Os membros solicitam à secretária executiva um levantamento de 
faltas dos conselheiros a fim de tomarem providências cabíveis. 
Eu, Luciana Zorzato, Secretária Executiva do Fundo de Cultura, redigi esta ata que será lida por e-mail 
pelos membros antecipadamente à próxima reunião, aprovada e assinada em 18/03. 
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