
 
 

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

2019. Reuniões de análise de projetos do edital de Projetos Colaborativos Descentralizados. 

 

Para a análise dos projetos inscritos no edital n° 001.12.2018, os Conselheiros do Fundo de 

Cultura reuniram-se em 06 ocasiões nas dependências da Secretaria de Cultura nos seguintes 

dias e com a seguinte composição: Dia 18 de março: Simone Zarate, Azê Diniz, Gabriel Rapassi, 

Marco Moretto, Eduardo Paiva, Marcelo Schiavo; Dia 22 de março: Simone Zarate, Azê Diniz, 

Gabriel Rapassi, Marco Moretto, Marco Antonio Garcia, Marcelo Schiavo; Dia 29 de março: 

Simone Zarate, Azê Diniz, Gabriel Rapassi, Marco Moretto, Eduardo Paiva, Marcelo Schiavo e 

Neimar Almeida; Dia 03 de abril: Azê Diniz, Marco Moretto, Gabriel Rapassi, Eduardo Paiva, 

Marcelo Schiavo e Neimar Almeida; Dia 04 de abril: Azê Diniz, Marco Moretto, Gabriel Rapassi, 

Marcelo Schiavo e Neimar Almeida; Dia 29 de abril: Azê Diniz, Marco Moretto Neto, Eduardo 

Paiva e Marcelo Schiavo. Nos dias 22 e 29 de março, do universo de 42 projetos inscritos, 

foram analisados, a partir dos critérios técnicos do edital e das notas de referência emitidas 

pelos pareceristas contratados para este fim (Zhô Bertholini e Jurema Barreto) 41 projetos 

culturais, sendo que um deles havia sido enviado em duplicidade (ata de 25/02/2019). 

Especificamente no dia 29 de março, após o término dos trabalhos, os Conselheiros 

debruçaram-se sobre a carta de desligamento de Ricardo Palmieri e acataram o pedido, 

estando, retroativamente a 25 de fevereiro de 2019 o referido conselheiro desligado do Fundo 

Municipal de Cultura. Outra decisão tomada ao final dos trabalhos deste dia foi a de que, logo 

que o próximo Conselho (CMPC) for eleito e tomar posse (eleições previstas para dia 30 de 

abril), será feita uma solicitação de indicação de preenchimento da vaga deixada por Ricardo 

Palmieri. Neste dia os conselheiros também tomam a decisão de convocar seis proponentes 

para reunião presencial com o Conselho Diretor, sendo: Patrícia Nogueira, on-449381637, 

projeto “Conta-Encontra”, valor solicitado: R$7.450,00; Adilson Ribeiro, on-1725239530, 

projeto “Web TV Rock ABC”, valor solicitado: R$14.780,00; Nilda, Coletivo MDDF, on-

2010125301, projeto “Favela na Tela”, valor solicitado: R$39.920,28; Felipe Mattos dos 

Santos, on-690302171, projeto “Coletivo Culturando Ocupa”, valor solicitado: R$36.405,10; 

Antonio Duque de Souza Neto (Tota), on-636253469, projeto “Economia Criativa – Feira 

Bazar”, valor solicitado: R$18.200,00; Celso Zappa, on-1195791355, projeto “Oficina de 

Rádio”, valor solicitado: R$39.536,00. Todos os proponentes citados acima foram convocados 

pela secretaria executiva a comparecer diante o Conselho Diretor entre os dias 03 e 04 de 

abril, sob agenda individualizada previamente acertada. De maneira equivocada a secretária 

executiva convocou a proponente Mariza Labrada, que compareceu no horário previsto sem 

ter sido solicitada oficialmente pelos Conselheiros. Todos compareceram nos seus horários e 

foram submetidos à sabatina sobre os projetos; dentre os questionamentos mais recorrentes 

dos Conselheiros: sobre a possibilidade de revisão de itens da planilha: a exclusão da compra 

de itens de material permanente, sendo que o Fundo não permite a compra desses bens; 

sobre a incidência de impostos sobre os serviços contratados; sobre como se dará a formação 

de uma rede de trabalho a partir do projeto; sobre a capacidade de articulação do proponente 

com o território escolhido para a implantação. Todos os proponentes foram solicitados a 

entregar readequações até o dia 14 de abril baseadas nesses questionamentos e a apresentar 

uma nova planilha de custos também readequada quando fosse necessário. No dia 29 de abril, 

os Conselheiros novamente se reuniram na Secretaria de Cultura e deliberaram por 

unanimidade que os seguintes projetos foram APROVADOS, bem como as respectivas 

planilhas orçamentárias e de desembolso, para receber financiamento do Fundo Municipal de 



Cultura: Patrícia Maria da Conceição Nogueira (Panda Animações e Eventos Ltda), on-

449381637, projeto “Conta-Encontra”, valor APROVADO: R$10.828,00; Josenilda Maria da 

Silva, Coletivo MDDF, on-2010125301, projeto “Favela na Tela”, valor APROVADO: 

R$39.920,28; Felipe Mattos dos Santos (Felipe Mattos dos Santos MEI), Coletivo Culturando 

Ocupa, on-690302171, projeto “Coletivo Culturando Ocupa”, valor APROVADO: R$35.514,10; 

Antonio Duque de Souza Neto (Tota) (Antonio Duque de Souza neto MEI), on-636253469, 

projeto “Economia Criativa – Feira Bazar”, valor APROVADO: R$18.200,00; Celso Zappa 

(Veneto Produções Artísticas, Comunicação e Consultoria), on-1195791355, projeto “Oficina 

de Rádio”, valor APROVADO: R$40.000,00. Resumo financeiro: valor total disponível para o 

edital: R$150.000,00; valor total deliberado: R$144.462,38. Além disso, decidem aprovar que 

os contemplados passem procuração para que sejam representados pelas empresas já citadas; 

que haverá uma reunião com todos os contemplados para orientação sobre normas para 

prestação de contas; que haverá uma reunião aberta aos não contemplados para explanações 

gerais. Foram REPROVADOS os seguintes projetos, listados sob os respectivos números de 

inscrição: on-843016401; on-1511662772; on-1554789566; on-585320870; on-911965875; on-

181294462; on-930680389; on-1712221408; on-739919698; on-1640592159; on-828275655; 

on-2131296328; on-650716696; on-707476674; on-146434122; on-309930749; on-

1080253996; on-2018385813; on-1849760743; on-179722449; on-1904025128; on-

2119266280; on-72820526; on-1010837429; on-1893629679; on-321220578; on-601506423; 

on-469592376; on-132343106; on-1725239530; on-518281198; on-1246719905; on-

415387394; on-1679119196; on-371007576; on-2048721399. Eu, Luciana Zorzato, Secretária 

Executiva do Fundo Municipal de Cultura, redigi esta ata que será lida e assinada pelos 

membros. 
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