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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

DEPARTAMENTO DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 

EDITAL MUNICIPAL DE CULTURA-03/2019 

Título do projeto: CONSTRUAAÇÃO 

Proponente: Rogério Fossa 

Critérios Pontuação Parecer 
(O a 25) 

1. Adequação 20 Proposta orçamentária especifica todos os itens de despesa 
Orçamentária do projeto porém de forma não objetiva mesmo que 

detalhada e compatível com preços de mercado, a planilha 
financeira que demonstra que o projeto é viável e 
exequível, de acordo com a proposta apresentada. 

2. Viabilidade de 20 Conteúdo muito relevante, concepção artística que mistura 
Execução e o tradicional com a inovação, a proposta demostra 
Originalidade capacidade de preencher lacuna ou carência constatada na 

comunidade onde será desenvolvida. 
3. Capacidade 25 A proposta demonstra capacidade do proponente e dos 

Técnico - demais profissionais envolvidos de realizar, com êxito, o 
Artística projeto proposto, comprovada por intermédio dos 

currículos, documentos, portfólios e demais materiais 
apresentados. 

4. Contrapartida 23 O impacto cultural do proposta apresenta-se de forma 
Social do muito positiva; há interesse público na proposta; a 
Projeto importância da ação para os beneficiados é mais focada na 

clientela que fará o curso mas há fator multiplicador; 
possibilidade de permitir desenvolvimento cultural local e 

regional, no seu universo de abrangência. Apresenta 
capacidade de agregar parcerias e alianças. Atendimento do 

público-alvo perante o perfil e a quantidade de pessoas 
beneficiadas poderia ser maior. A contrapartida social 

coerente ao objeto do projeto. 
Total 88 

Parecerista: Roselaine Barboza Vinhas 



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXER~ 

DEPARTAMENTO DE CULTURA- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 

EDITAL MUNICIPAL DE CULTURA- 03/2019 

Título do projeto: RESPIRANDO POESIA 
Proponente: Renan Octovicz Bebber 
Critérios Pontuação Parecer 

(O a 25} 
1. Adequação 18 Proposta orçamentária não especifica ou detalha todos os 

Orçamentári itens de despesa do projeto mesmo que compatível com 
a preços de mercado, a planilha financeira que demonstra 

que o projeto é viável e exequível, de acordo com a 
proposta apresentada. 

2. Viabilidade 20 Conteúdo muito relevante, concepção artística que mistura 
de Execução o tradicional com a inovação, descrição objetiva da 
e conveniência de sua execução. 
Originalidade 

3. Capacidade 25 A proposta demonstra capacidade do proponente e dos 
Técnico - demais profissionais envolvidos de realizar, com êxito, o 
Artística projeto proposto, comprovada por intermédio dos 

currículos, documentos, portfólios e demais materiais 
, apresentados. 

4. Contrapartid 18 O impacto cultural do proposta apresenta-se de forma 
a Social do positiva; há interesse público na proposta; a importância da 
Projeto ação para os beneficiados é mais focada na clientela que 

fará o curso, possibilidade de permitir desenvolvimento 
cultural local e regional, no seu universo de abrangência. 
Apresenta capacidade de agregar parcerias e alianças .. A 

contrapartida social coerente ao objeto do projeto. 
Total 81 

Parecerista : Roselaine Barboza Vinhas 



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXER~ 

DEPARTAMENTO DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 

EDITAL MUNICIPAL DE CULTURA - 03/2019 

Título do projeto: WORKSHOP DE ARTESANATO DE NATAL 
Proponente: Michele Dagort Schenkel 
Critérios Pontuação Parecer 

(O a 25) 
1. Adequação 18 Proposta orçamentária especifica todos os itens de despesa 

Orçamentária do projeto porém de forma não objetiva mesmo que 

detalhada e compatível com preços de mercado, a planilha 

financeira que demonstra que o projeto é viável e 

exequível, de acordo com a proposta apresentada. 
2. Viabilidade de 18 Conteúdo relevante mas não apresenta inovação, 

Execução e concepção artística tradicional, , descrição clara e objetiva 
Originalidade da conveniência de sua execução. 

Há outra proposta com mesma equipe técnica. 
3. Capacidade 25 A proposta demonstra capacidade do proponente e dos 

Técnico - demais profissionais envolvidos de realizar, com êxito, o 
Artística projeto proposto, comprovada por intermédio dos 

currículos, documentos, portfólios e demais materiais 

apresentados. 
4. Contrapartida 17 Há interesse público na proposta; a importância da ação 

Social do para os beneficiados é mais focada na clientela que fará o 
Projeto curso, o fator multiplicador parece restrito. Apresenta 

capacidade de agregar parcerias e alianças. Atendimento do 

público-alvo perante o perfil e a quantidade de pessoas 
beneficiadas poderia ser maior. 

Total 78 

Parecerista: Roselaine Barboza Vinhas 



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERt 

DEPARTAMENTO DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 

EDITAL MUNICIPAL DE CULTURA-03/2019 

Título do projeto: 1 WORKSHOP REGIONAL DE DANÇA 
Proponente: Laura Dendena 
Critérios Pontuação Parecer 

(O a 25) 
1. Adequação 24 Proposta orçamentária especifica todos os itens de 

Orçamentária despesa de forma objetiva e compatível com preços de 

mercado, a planilha financeira que demonstra que o 

projeto é viável e exequível, de acordo com a proposta 

apresentada . 
2. Viabilidade de 23 Conteúdo muito relevante, concepção artística que 

Execução e mistura o tradicional com a inovação, descrição clara e 
Originalidade objetiva da conveniência de sua execução. 

3. Capacidade 25 A proposta demonstra capacidade do proponente e dos 
Técnico - Artística demais profissionais envolvidos de realizar, com êxito, o 

projeto proposto, comprovada por intermédio dos 

currículos, documentos, portfólios e demais materiais 

apresentados. 
4. Contrapartida 18 O impacto cultural da proposta apresenta-se de forma 

Social do Projeto adequada; há interesse público na proposta; a importância 

da ação para os beneficiados é mais focada na clientela 

que fará o curso, o fator multiplicador parece restrito; 
possibilidade de permitir desenvolvimento cultural local e 

regional, no seu universo de abrangência . Apresenta 

capacidade de agregar parcerias e alianças. Atendimento 

do público-a lvo perante o perfil e a quantidade de pessoas 

beneficiadas poderia ser maior. A contrapartida social 

Total 90 
coerente ao objeto do projeto. 

Parecerista : Roselaine Barboza Vinhas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXER~ 

DEPARTAMENTO DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 

EDITAL MUNICIPAL DE CULTURA- 03/2019 

Título do projeto: OFICINA DE ARTESANATO SER FAZER PARA RENDER 

Proponente: Francyele Aparecida Vivan 
Critérios Pontuação Parecer 

(O a 25} 
1. Adequação 21 Proposta orçamentária especifica todos os itens de 

Orçamentár despesa e compatível com preços de mercado, a 

ia planilha financeira que demonstra que o projeto é 

viável e exequível, de acordo com a proposta 

apresentada. 

2. Viabilidade 22 Conteúdo muito relevante, concepção artística que 

de mistura o tradicional com a inovação a economia 

Execução e da cultura e por isso demostra capacidade de 

Originalidad preencher lacuna ou carência constatada na 

e comunidade onde será desenvolvida, conforme 
orienta o Plano Municipal de Cultura, descrição 

clara e objetiva da conveniência de sua execução. 

3. Capacidade 25 A proposta demonstra capacidade do proponente 

Técnico - e dos demais profissionais envolvidos de realizar, 

Artística com êxito, comprovada por intermédio dos 
currículos, documentos, portfólios e demais 

materiais apresentados. 

4. Contraparti 19 O impacto cultural do proposta apresenta-se de 

da Social do forma positiva; há interesse público na proposta; a 

Projeto importância da ação para os beneficiados é mais 

focada na clientela que fará o curso, o fator 

multiplicador parece restrito; possibilidade de 

permitir desenvolvimento cultural local e regional, 

no seu universo de abrangência . Apresenta 

capacidade de agregar parcerias e alianças. 

Atendimento do público-alvo perante o perfil e a 

quantidade de pessoas beneficiadas poderia ser 

maior. A contrapartida social coerente ao objeto 

do projeto. 

Total 87 

Parecerista: Roselaine Barboza Vinhas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXER~ 

DEPARTAMENTO DE CULTURA- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 

EDITAL MUNICIPAL DE CULTURA- 03/2019 

Título do projeto: OFICINEIROS DA PALHA DE MILHO 
Proponente: Nair Signori 
Critérios Pontuação Parecer 

{O a 25) 
1. Adequação 21 Proposta orçamentária especifica todos os itens de 

Orçamentária despesa do projeto porém de forma não objetiva mesmo 

que detalhada e compatível com preços de mercado, a 

planilha financeira que demonstra que o projeto é viável e 

exequível, de acordo com a proposta apresentada. 

2. Viabilidade de 21 Conteúdo muito relevante, concepção artística que 
Execução e mistura o tradicional com a inovação, a proposta 
Originalidade demostra capacidade de preencher lacuna ou carência 

constatada na comunidade onde será desenvolvida, 
conforme orienta o Plano Municipal de Cultura, descrição 

clara e objetiva da conveniência de sua execução. 

3. Capacidade 25 A proposta demonstra capacidade do proponente e dos 
Técnico - Artística demais profissionais envolvidos de realizar, com êxito, o 

projeto proposto, comprovada por intermédio dos 
currículos, documentos, portfólios e demais materiais 

apresentados. 

4. Contrapartida 17 O impacto cultural da proposta apresenta-se de forma 

Social do Projeto muito positiva; há interesse público na proposta; a 

importância da ação para os beneficiados é mais focada na 
clientela que fará o curso,; possibilidade de permitir 

desenvolvimento cultural local e regional, no seu universo 

de abrangência. Apresenta capacidade de agregar 
parcerias e alianças. Atendimento do público-alvo perante 

o perfil e a quantidade de pessoas beneficiadas poderia 

ser maior. A contrapartida social é coerente ao objeto do 

projeto. 

Total 84 

Parecerista: Roselaine Barboza Vinhas 


