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1. A reunião ordinária da Comissão de Análise do Programa de Incentivo Fiscal  CAP iniciou-se 

às 15h55, com a presença de cinco membros. A reunião convocada possui a seguinte pauta: 

a) análise e deliberação da solicitação de aumento de isenção do projeto Revista Traços; b) 

deliberação sobre a solicitação de readequação de datas e orçamentária do projeto 

Gametalks.  

2. A reunião se inicia com informes gerais pelo vice-presidente da Comissão. É informado sobre 

o evento Diálogos Culturais que acontecerá logo após a reunião da Comissão. São colocados 

os motivos e a importância do evento. Acredita-se que a proximidade com a sociedade civil 

poderá auxiliar no aprimoramento futuro da CAP.  

Logo após os informes gerais, passa-se para análise da solicitação de aumento de isenção do 
projeto Revista Traços. A comissária Kuka reforça seu pensamento a respeito da proposta, 
acredita-se que o projeto solicita um alto valor via LIC para produção de 10 mil exemplares 
de revista mensais. É colocado pelos membros da Comissão que os itens de isenção 
apresentados são subjetivos, sendo de difícil verificação posterior. A Comissão discute o 
interesse público do projeto. O vice-presidente pede a palavra e informa que o projeto já foi 
aprovado (na reunião anterior), e mesmo que haja um incomodo com relação a proposta, ela 
se enquadra nos requisitos da Lei de Incentivo à Cultura. A comissária Chris reforça seu 
posicionamento de que o proponente deve ser notificado para apresentar prestações de 
contas do projeto Revista Traços 2016 com mais informações, mostrando porque continuar 
com o patrocínio no projeto. Também é colocado pela comissária, que a Comissão deve 
pensar em uma resolução constando a obrigatoriedade de um documento que se refira as 
parcerias sociais de uma forma mais concreta. Por questão de ordem, são lidos, pelo vice-
presidente, todos os itens de isenção e ações propostas pelo proponente. O primeiro item, 
referente à fruição de bens não foi aceito pois não constam informações sobre aquilo que, de 
fato, será realizado. Não há informações sobre qual seria a inserção aos porta-vozes em 
ações culturais. Ressalta a CAP que embora haja exemplo de ações ocorridas no passado, a 
proposição deve conter, de modo claro, qual será a ação futura a ser realizada. Tal 
informação tanto é necessária para a deliberação da CAP, quanto para que a SEC possa 
realizar o devido acompanhamento do projeto cultural. O item referente a acessibilidade 
também não foi acatado uma vez que, na terceira atividade obrigatória, não há clareza sobre 
aquilo que, de fato, seria produzido, fato que impossibilita a compreensão do pleito e da 
ação pretendida. Dessa forma, o projeto continua aprovado com 90% de isenção. A Comissão 
retoma a discussão a respeito das glosas do projeto. A integrante Claudia Rachid coloca que 
deverá ser feita a glosa da rubrica “Designer”, pois foi algo debatido na primeira reunião 
sobre a Revista Traços. No entanto, é informado que na reunião em que o projeto foi 
aprovado os membros que estavam presentes não mantiveram a glosa, mediante 
esclarecimentos apresentados pelo próprio agente cultural, logo, o projeto manteve apenas 
três glosas já informadas ao proponente. Claudia Rachid solicita que se registre em ata, que 
não é a favor da aprovação do projeto feita na reunião anterior. A comissária coloca também 
que deveria ser realizada uma retificação na decisão do projeto refazendo as glosas e 
incluindo a glosa do Designer. O vice-presidente diz não ser possível, uma vez que se trata de 
uma decisão já tomada pela própria CAP na última reunião, e que não há justificativas 
técnicas ou legais para a aplicação da glosa. Finalizadas as discussões, a Comissão decide por 
manter a isenção do projeto em 90%.  

3. Passa-se para o projeto “Gametalks”. O relato da solicitação de readequação do projeto é 

realizado pela servidora Mariana Resende. É feito um histórico do projeto. É informada a 

Comissão que na reunião anterior o projeto Gametalks foi para pauta para se deliberar a 

respeito da alteração do local de execução e a troca de profissional da curadoria, porém não 
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foi atentado para a solicitação de extensão de período de execução do projeto. Observou-se 

que na readequação orçamentaria feita pelo proponente diminui-se as rubricas de estrutura 

do projeto e aumenta-se o valor das rubricas da Ficha Técnica. No entanto, mesmo com a 

extensão do período e aumento dos valores da rubrica da equipe técnica, o projeto continua 

com as mesmas ações e produtos, não aumentando ou melhorando o que já foi proposto. A 

Comissão entende que o valor a ser economizado com estrutura do projeto seja glosado, ao 

invés de utilizá-lo, na readequação, para a equipe técnica do projeto. Por fim, a Comissão 

delibera pela recusa da solicitação feita para aumento da execução do projeto, bem como o 

aumento dos valores da equipe técnica. É informado que o proponente está presente. A 

Comissão decide chamá-lo para justificar a extensão do prazo de execução do projeto. O 

proponente coloca que é pensado em fazer uma melhor entrega do projeto, e para isso 

demandará de mais tempo e melhor remuneração para sua equipe. É falado que as ações do 

projeto continuaram as mesmas. O proponente informa que a ideia do aumento do período 

é para trabalhar melhor a curadoria. A servidora da LIC Mariana Resende questiona como o 

proponente irá melhorar a curadoria se essa rubrica não foi readequada para aumento de 

valor ou de período. O proponente diz que o pagamento da curadoria é baseado em serviço e 

que a ideia é ter mais tempo para articulação com a Secretaria de Educação. O proponente 

se retira. A servidora Mariana coloca que as informações apresentadas estão divergentes. 

Sendo assim, a Comissão mantém sua posição de recusa a solicitação.  

4.  Por não haver nenhum outro assunto a ser tratado, a reunião é encerrada às 17h. 
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