
Decisão Deliberativa do Conselho Municipal de Cultura

SISMIC 2017

Por decisão deliberativa, assegurada pelo artigo nº 16 do edital SISMIC 2017,
em  razão  de  sobras  de  recursos  ocasionadas  pelo  número  insuficiente  de
inscrições de propostas para a cota de até R$ 3.000,00 (três mil reais), o Conselho
Municipal de Cultura, através de sua Comissão de Seleção, RESOLVE:

A) Incentivar, PARCIALMENTE, mais um projeto da cota de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), seguindo a ordem de maior pontuação, a saber:   

Nome do Projeto Proponente
Valor do
incentivo

(R$)

Dia dos Gerais Mateus Neri Almeida Sizilio 10.000,00

B) Incentivar, PARCIALMENTE, mais um projeto da cota de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), a fim de suprir a ausência de projetos de Artes Plásticas na lista de
aprovados, seguindo ordem de maior pontuação na citada Área, a saber:   

Nome do Projeto Proponente
Valor do
Incentivo

(R$)

Arte na Rua Walmir Agnaldo Alexandre 5.000,00

C) Incentivar, PARCIALMENTE, mais um projeto da cota de R$ 10.000,00 (dez mil
reais),  a  fim  de  suprir  a  ausência  de  projetos  de  Literatura  na  lista  de
aprovados, seguindo ordem de maior pontuação na citada Área, a saber:   

Nome do Projeto Proponente
Valor do
Incentivo

(R$)

Agenor Barbosa: um poeta 
montes-clarense na Semana de
Arte Moderna

Ivana Ferrante Rebello e
Almeida

5.000,00



D) Incentivar, PARCIALMENTE, mais três projetos da cota de R$ 20.000,00 (vinte
mil  reais),  oriundos  da  zona  rural  do  município,  a  fim  de  fortalecer  as
tradições populares de fé e religiosidade, sustentáculo maior das Folias de
Reis, a saber:   

Nome do Projeto Proponente
Valor do
Incentivo

(R$)

Festa Tradicional de São João 
da Vereda

Naiara Oliveira Silva 5.000,00

Festa de Santo Antônio e Bom 
Jesus, Nossa Senhora 
Aparecida 2017/2018

José Afonso de Souza 5.000,00

Festas Religiosas Tradicionais 
Associação Sociedade de
Amigos de São Pedro das

Garças
5.000,00

Vale  ressaltar  que  todos  os  projetos  aqui  listados  deverão  ter  seus  formulários  e
planilhas orçamentárias readequados conforme valor incentivado.  


