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Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Soma Avaliação final

1 Associação dos Amigos da 
Música - AMIMU

Orquestra de Câmara 
de Caçador - OCC -R$ 50.000,00- 30 9 18 10 9 9 85 Aprovado com 

recursos

A proposta é boa, contém uma boa contribuição a cultura local, no entanto possui arestas que 
impedem a clareza da ação na sociedade. A proposta não delineia, nem deixa claro a execução 
orçamentária. Ainda, é carente quanto a efeitos na sociedade, com a popularização de concertos 
musicais em cinco locais. Não há evidências de envolvimento de comunidades periféricas na 
oferta da ação cultural, tampouco eventual formação de público ou novos artistas desta ação 
cultural. Convida-se ao proponente executar a proposta com melhor demonstrativo de como os 
recursos públicos empregados serão dispostos na execução da ação, bem como recomenda-se 
uma maior clareza quais comunidades serão abrangidas.

2 Culturarte Produções 
Culturais Ltda ME

Mostra Musical de 
Caçador -R$ 15.000,00- 22 20 5 7 8 8 70 Aprovado com 

recursos

A ação é pertinente. Porém, conecta com o eixo central de Caçador, apenas. O Portfólio da 
proponente é apenas de imagens, dificultando uma avaliação mais clara da atuação da 
proponente. Não há clareza de atividades desenvolvidas, ações, contratos firmados, recursos 
públicos, se disponíveis, empregados na popularização da arte realizada pela proponente, pois 
novamente no portfólio por ser só de fotos esta análise fica prejudicada.Dessa forma, também fica 
prejudicada a análise da capacidade técnica plena da proponente em executar a ação proposta. 
Porém, devido a propogramação proposta, a ação é viável. Os valores solicitados são pertinentes 
ao escopo da proposta. 

3 Anderson Felipe dos Santos 
Carneiro

Bem vindos ao Chá 
Drag -R$ 6.000,00- 6 15 12 10 7 10 60 Aprovado com 

recursos

A proposta é inovadora e pertinente. A comissão recomenda a de maior valor em razão de 
critérios editálicios que exigem o financiamento apenas de uma ação por proponente. O tempo de 
atuação do proponente é curto, as ações envolvidas oportunizam o respeito, e a diversidade em 
âmbito cultural Caçadorense, sendo a ação bastante positiva na popularização da arte e do 
conhecimento envolvido na ação. A proposta é executável, inclusive com segurança durante o 
período que perdurar o isolamento social. O valor solicitado está dentro da viabilidade adequada 
na proposta, da qual convida-se ao proponente que com o incremento de valor, possa realizar 
atividades que visem o combate ao preconceito e demais ações nessa iniciativa. 

4 Anderson Felipe dos Santos 
Carneiro

Video Disseminando 
conhecimento, 
enfrentando 
preconceito

-R$ -  -         0 0 0 0 0 0 0 Desclassificado

A proposta é muito positiva diante do combate ao preconceito e tantos assédios vivenciados na 
sociedade. Porém, devido a exigências editálicias, recomenda-se o financiamento da proposta 
com maior valor, e convida-se o proponente a incorporar em sua proposta maior, a ação prevista 
neste projeto. 

5 Planet Dance Sonorização 
Ltda Show de Luzes -R$ 15.000,00- 30 15 16 10 10 5 86 Aprovado com 

recursos

A proposta é inovadora para região, porém abarca apenas regiões centrais da cidade, deixando 
espaços periféricos desconectados da ação. A proposta abarca viabilidade, e tempo de atuação 
bem como estrutura adequada e disponível para execução, inclusive em segurança enquanto 
perdura o período de isolamento social em decorrência da pandemia de COVID-19. A ação pode 
ser empregada em momentos diversos de acordo com a disponibilidade do proponente. A ação 
oportuniza um outro olhar da cidade, compondo com espaços e estruturas para produção de arte, 
e afins. O valor solicitado é adequado. 

6 Luciano Jardel da Silva Revivendo memorias -R$ 4.000,00- 20 15 15 8 8 9 75 Aprovado com 
recursos

A proposta é positiva. A ação com públicos em espaços não convencionais de teatro, conecta a 
estrutura da cidade para adaptar espetáculos as estruturas disponíveis para produção de arte. O 
portfólio do proponente é um pouco escasso em ações, porém evidencia algumas formações que 
viabilizam a atividade. A ação é importanta para criar pertencimento a arte. A ideia é viável, porém 
em tempos de pandemia, deve-se seguir todos os parametros e protocolos de segurança. 
Recomenda-se incluir comunidades afastadas do eixo central da cidade na ação. O valor é 
adequado a propositura da ação. O acréscimo de valor sugerido pela comissão visa contemplar 
comunidades afastadas do centro com a iniciativa, da qual recomenda-se ao proponente a 
adpatação.

7 Rodrigo Schapieski
Drive-in risperidona: 
Um espetáculo 
Teatral

-R$ 5.000,00- 30 15 15 10 10 10 90 Aprovado com 
recursos

A proposta é boa. A ação tem contexto, também currículo e ações pertinentes que colaboram com 
a proposta. É demonstrada viabilidade de execução. O texto carece de fontes nas afirmações, 
sendo conclusões que conclamam a veracidades científicas, porém, sem citar os autores 
envolvidos. O proponente apresenta o trabalho premiado em forma de drive in, o que é inovador 
na região. Considera-se o valor apropriado para execução da proposta.   

8 Angela Faoro Produções 
Culturais Caçador faz cultura -R$ 15.000,00- 4 15 20 10 10 10 69 Aprovado com 

recursos

A ação é pertinente. A produção dos materiais está condizente com os objetivos desta chamada. 
O portfólio da prpoponente colabora com a proposta, visando realização da atividade, bem como 
experiência em ações culturais. Não há clareza dos requisitos e procedimentos de escolha dos 
participantes da atividade. A ação possui orçamento aplivável as produções, e a viabilidade 
também é uma condição que se demonstra capaz. O valor pretendido está dentro da planilha 
orçamentária e execução, sendo pertinente sua aprovação. 
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9 Guilherme Stocco da Silva Jornal viração -R$ 10.000,00- 4 16 10 10 10 10 60 Aprovado com 
recursos

A popularização da arte produzida em Caçador por meios jornalísticos, é importante. Recomenda-
se trabalhar questões de sustentabilidade de modo o material financiado por recursos públicos não 
perder-se diante de dispensar materiais impressos distribuídos na sociedade. O portfólio do 
proponente é cábivel, porém com escassas atividades na area pretendida - produção de material 
impresso, revista e demais meios de comunicar. Recomenda-se todos os cuidados e protocolos de 
segurança, visando correta distribuição do material impresso, garantindo segurança a todos os 
envolvidos enquanto perdurar o período de isolamento e distanciamento social. O valor solicitado 
é adequado.

10 Giovani Leonardo Schiavini Let it go - Guia 
Cultural -R$ 5.000,00- 26 15 15 8 8 6 78 Aprovado com 

recursos

A proposta é boa. Não há clareza de quem irá compor a equipe executora, sendo os currículos 
dos profissionais técnicos, incipentes quanto a formações, dado os aspectos técnicos da 
propositura. A ação é importante enquanto mecanismo de popularização. A gratuidade é algo 
pertinente, porém necessário é compreender o tempo dessa gratuidade, considerando a 
durabilidade não clarificada na propositura da ação. O currículo do proponente foi indicado em link 
fora da ficha cadastral, embora isso, demonstra atuação em areas culturais, seja no poder público 
como em ações particulares. A proposta possui viabilidade, porém é necessário estabalecer 
critério de tempo de vigência e disposição de permanência da ação na sociedade. O valor 
proposto está adequado a execução da proposta. 

11 Sócrates Roberto Fusinato

Formas varias de se 
deixar falando 
sozinho ate a mudez 
do verbo e 
concientização para 
combate ao suicidio

-R$ 7.000,00- 30 20 18 10 10 10 98 Aprovado com 
recursos

A proposta é excelente. Dialoga com realidades e conexões com a atualidade, sendo o debate 
bastante pertinente. O portfólio apresenta ampla atuação e atividades culturais, colaborando com 
o desenvolvimento da proposta. O autor possui titulação e formação acadêmica no eixo de 
produção proposto, permitindo aprofundamento teórico e prático com a questão proposta. A 
atividade se conecta com a necessidade de pensar o tema em tempos atuais através de 
manifestações artísticas e afins. Para melhor abranger a prpositura, esta comissão sugere o 
aumento de recursos, cabendo até 07 mil reais, para melhor concentração e disseminação da 
ação em comunidades afastadas do eixo central de Caçador. 

12 Ivair Nilton Fusinato

Oficina de Escrita e 
Declamação de 
poesia para crianças 
e adolescentes das 
escolas publicas 
municipais de 
caçador

-R$ 7.000,00- 30 20 20 10 10 10 100 Aprovado com 
recursos

A proposta é excelente. Proposta que dialóga com a cultura popular, bem como a necessidade 
aconstrr arte com novos autores, através de um espaço de difusão e aprendizados de saberes e 
competências populares locais. O currículo/portfólio é bastante amplo, consolidando a referência 
na area proposta. O tempo de atuação é evidente e também bastante condizente a prosposta, de 
modo a popularizar a arte como meio de novos autores, e incentivo a leitura e a escrita. Opina-se 
para que a proposta tenha seu valor majorado para 07 mil reais, visando uma adequação 
orçamentária a fim de abranger espaços periféricos como exemplo a comunidade da Taquara 
Verde, se possível e em acordo com as regras editalicias.

13 Joseane Sorgatto Oficina de Iniciação 
de Pintura em Tela -R$ 15.000,00- 20 18 20 10 10 10 88 Aprovado com 

recursos

A proposta formativa e de popularização do saber e também da arte, é positivo. A proposta é boa, 
porém é preciso pensar em uma melhor forma de abrangência e também na melhor alocação de 
alunos da rede municipal no curso. O tempo de atuação é claro, consolidando uma boa percepção 
de qualidade do produto ofertado. O portfólio é claro, e também apresenta ações que concatenam 
na ação proposta. A viabilidade da ação é positiva, porém cabe todos os cuidados de 
distânciamento social, enquanto perdurar o período de isolamento social. 

14 Joseane Sorgatto Oficina de Desenho 
Avançado -R$ -  -         0 0 0 0 0 0 0 Desclassificado

A proposta é positiva, embora bastante fechada a quem já possui conhecimentos prévios da ação. 
Não há clareza como se daria a seleção dos envolvidos. Porém, devido a exigências editálicias, 
recomenda-se o financiamento da proposta com maior valor.

15 Associação Amigos do Museu 
Antropológico

Agenda para 
formação de artistas 
para o Contestado

-R$ 59.000,00- 26 20 20 10 10 10 96 Aprovado com 
recursos

A proposta é excelente, pois conecta a necessidade de formação de público, agentes e 
comunidade em geral com a arte. O programa proposto é detalhado, claro e evidente. O Know-
how  da instituição conclama popularização de aspectos culturais, científicos e tecnológicos da 
região, bem como um compromisso evidente para a redução das desigualdades. O 
portfólio/currículo demonstra que sempre atuou em eventos gratuitos a sociedade, sendo um 
diferencial quanto a produção e fomento de atividades culturais na região. Atua em formação e 
ações desde 2007, o que consolida a capacidade de execução de uma proposta como esta. 
Devido a natureza da ação, com bolsas formação e melhor distribuição de renda a fim de viabilizar 
transporte, alimentação e demais naturezas aos participantes da ação, recomenda-se a majoração 
do valor em até 09 mil reais para abranger mais pessoas da comunidade na proposta, 
especialmente as afastadas do eixo central da cidade de Caçador.
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16 Leandro Vitto
Homem Madeira - 
Aquarelas de Leandro 
Vitto

-R$ 7.000,00- 30 12 20 8 8 8 86 Aprovado com 
recursos

A ação é boa, porém há considerações, quanto a  popularização. A exibição obra se concentra no 
eixo central da cidade, afastando comunidades periféricas do acesso a arte e ações de 
popularização do saber e da arte propostas pelo proponente. O currículo apresentado colabora 
para firmamento da proposta enquanto qualidade, e objetivo a movimentar a comunidade 
envolvida. A obra apresenta detalhes e conexões com a história, cultura e envolvimento local, 
sendo meio de guarda e memória das identidades e culturas que envolvem o processo madeireiro 
instalado em Caçador. A viabilidade financeira solicitada apresenta-se adequada a execução do 
proposto, inclusive recomenda-se a popularização em uma comunidade afastada do eixo central 
da cidade, de modo a contribuir com a popularização da arte nas comunidades afastadas do 
centro da cidade. 

17 Kelvin Luiz Dureck Arte em toda parte -R$ 5.000,00- 30 18 20 8 8 8 92 Aprovado com 
recursos

A ação apresenta viabilidade e reconhecimentos. O proponente apresenta formação autodidata na 
area envolvida, bem como conhecimentos aprofundados na area, de modo livre e não em 
educação formal. A ação é pertinente para levar música para a comunidade, de forma a ocupar 
espaços carentes de arte. Não resta claro no projeto como será aproveitada a execução 
orçamentária, tampouco quais os locais de execução, e se há abrangência de locais e regiões da 
cidade que permitam conectar os bairros afastados do centro a ações de arte e cultura. A proposta 
pelo valor solciitado é viável. recomendamos apenas a clareza dos locais, e a consideração de 
incluir comunidades distantes do centro como recebedoras das ações de arte e cultura propostas 
pelo proponente. 

18 Cia de Arte Vento Negro Tocaia -R$ 25.000,00- 30 15 18 10 10 10 93 Aprovado com 
recursos

A proposta é positiva pois conecta a necessidade de formação a atividades oficineiras para 
aplicação de forma a atingir os profissionais envolvidos em capacitações e ações de formação 
com o publico envolvido, desta forma é salutar que o proposto, seja plenamente desenvolvido. O 
valor solicitado é adequado para as ações previstas no projeto, permitindo ampla e considerado 
acesso para as comunidades envolvidas na atividade.

19 Susana Bortoluzzi Casali Resgatando a criança 
anterior -R$ 5.000,00- 22 15 15 10 10 7 79 Aprovado com 

recursos

A proposta é boa. A ação já está em vigência a muitos anos, com muitas formações. A atividade 
proposta é importante, porém se concentra a um nicho muito específico, não havendo 
popularização da ação em comunidades fora do centro de Caçador. O currículo da proponente é 
evidente quanto a atividade proposta, demonstrando conhecimentos acerca da ação. Recomenda-
se a proponente buscar adequar sua proposta de modo a encontrar um espaço em alguma 
comunidade mais distante do eixo central da cidade, visando popularização da arte para 
comunidades de Caçador.

20 Ulises Alejandro Mora Veja Música na rede -R$ 5.000,00- 30 18 20 8 9 8 93 Aprovado com 
recursos

A proposta é boa. Não há muita clareza como serão empregados os recursos públicos, porém a 
iniciativa contempla apresentações em redes sociais. O tempo mínimo de 03 meses nas redes 
sociais das instituições parceiras, parece ser pouco se pretende popularizar a música. 
Recomenda-se construir um diálogo que permita que estas instituições deixem o material por mais 
tempo, inclusive não excluindo o material permanentemente, de modo a permitir a popularização 
da arte proposta. A ação é executável em razão da pandemia, permitindo plena segurança 
enquanto perdurar o periodo de isolamento social. O valor é adequado para o projeto solicitado. 

21 Rafaela de Oliveira Ventz
EquiliArt Pare, 
inspire, expire só não 
pire

-R$ 15.000,00- 10 10 15 8 9 9 61 Aprovado com 
recursos

O tempo de atuação da empresa é a partir de 2015 na oferta de produtos culturais locais. O 
projeto apresenta relevância, porém fica prejudicada a abrangência da ação, mesmo com os 
critérios de difusão dos conteúdos na internet. Nesse momento, a comissão entende que o projeto 
é confuso quanto a oferta de produto cultural, prejudicando uma analise mais clara, vez o que o 
projeto é um pouco esparso enquanto demonstrativo de ação na cena cultural. A difusão fica 
prejudicada pelo espaço adotado como local das ações, e a internet também é de acesso 
difificultoso para a ampla comunidade, que não conhece e talvez nem saiba como pesquisar como 
encontrar este tipo de conteúdo.

22 Messala Rossi Canalli Rua de lazer -R$ 10.000,00- 4 14 18 7 10 7 60 Aprovado com 
recursos

A proposta é positiva, importa ações na comunidade de forma a estimular o lazer. Porém, devido 
as exigências editálicias, e nota de avaliação o projeto exposto apresenta condições para ser 
executado pelo valor de 10 mil reais. 

Total: -R$ 285.000,00-

CAÇADOR, 14 DE DEZEMBRO DE 2020
COMISSÃO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DESIGNADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 9065/2020


