COMUNICADO DE RESULTADO – 1ª ETAPA
PROGRAMA DE PATROCÍNIOS DME 2019 PARA PROJETOS INCENTIVADOS
O DME Poços de Caldas Participações S.A., conforme disposto no artigo 9.1 do Edital de Regulamento, o resultado da primeira etapa do seu Programa de Patrocínios para o ano de 2019.
Foram protocolizados 18 (dezoito) projetos na Secretaria Municipal de Cultura, dos quais foram pré-selecionados 6 (seis) projetos através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (ICMS) e 01 (um) projeto através
da Lei Federal de Incentivo à Cultura (IR). Foram desclassificados 07 (sete) projetos por estarem em desacordo com o edital. Os outros 4 (quatro) projetos inscritos na Lei Estadual de Incentivo à Cultura
constarão da 2ª etapa, conforme previsto no item 2.1 do edital, por terem sido inscritos após 15/10/2018.
1.
PROJETOS COM INCENTIVO FISCAL (ICMS) – ORDEM DE PROTOCOLO
Nº Protocolo
Projeto
01/2018
Composição Ferroviária, Ano VI
02/2018
Festival Música nas Montanhas
03/2018
14ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipoços 2019
07/2018
Segundo Circo Fest de Poços de Caldas
09/2018
5º Festcine Poços de Caldas
11/2018
Ocupa Beauvoir - Especial Escritoras Mineiras
2.
Nº Protocolo
05/2018

Proponente
Luiz Guilherme Wolf Borges
PIU Mosso Promoção e Gestão Cultural
GSC Eventos Especiais Ltda
Marcelo Ambrósio Severino
Bruno Benetti Monteiro
Leila Dias Antonio

PROJETO COM INCENTIVO FISCAL (LEI ROUANET) – ORDEM DE PROTOCOLO
Projeto
Proponente
Ritmos Brasileiros

Mauro Inguaggiato

3.

PROJETOS INABILITADOS

Nº Protocolo

Projeto

Proponente

Motivo da Inabilitação

06/2018

Palhaços à Solta

Natália Monteiro de Freitas

Projeto encontra-se como não aprovado na Secretaria de Estado de Cultura.

08/2018

Projeto Cultural Chibata

Airton Domingues

10/2018

Musicoterapia

Associação Chácara Santa Clara

13/2018

Essência Sertaneja

João Guilherme Menezes de Almeida

14/2018

Olhar Circular: a arte como
instrumento ético de reflexão

Valéria de Freitas

15/2018

Orquestra Sinfônica de Poços de
Caldas

Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas

18/2018

UBUNTU – Arte e Cultura Preta

Lucia Vera de Lima

5.7.2 - a) Não apresentou documento de Identidade Civil (RG);
b) Não apresentou documento de cadastro de pessoas físicas (CPF);
c) Não apresentou comprovante de residência do corrente exercício de 2018;
e) Não apresentou Certidão de débitos tributários da Fazenda Pública Estadual;
f) Não apresentou Certidão de débitos relativos aos tributos municipais e a dívida ativa
tributária do município;
h) Não apresentou declaração que comprove a inexistência de pendências financeiras e
restrição de crédito (SERASA);
i) Não apresentou comprovação de atuação na área artístico-cultural, que poderá ser
apresentada por uma das seguintes maneiras: I – três páginas de material impresso onde
conste o nome do proponente, comprovando sua atuação na área do projeto ou II relatório de atividades compatíveis com o projeto e realizadas nos últimos dois anos,
acompanhado de registro fotográfico;
5.8. Não apresentou carta de anuência e/ou autorização de uso de espaços públicos ou
privados
5.7.2 - i) Não apresentou comprovação de atuação na área artístico-cultural, que poderá
ser apresentada por uma das seguintes maneiras: I – três páginas de material impresso
onde conste o nome do proponente, comprovando sua atuação na área do projeto ou II relatório de atividades compatíveis com o projeto e realizadas nos últimos dois anos,
acompanhado de registro fotográfico;
Projeto encontra-se como não aprovado na Secretaria de Estado de Cultura.
5.7.2 - i) Não apresentou comprovação de atuação na área artístico-cultural, que poderá
ser apresentada por uma das seguintes maneiras: I – três páginas de material impresso
onde conste o nome do proponente, comprovando sua atuação na área do projeto ou II relatório de atividades compatíveis com o projeto e realizadas nos últimos dois anos,
acompanhado de registro fotográfico;
4.4 Os projetos na categoria “manutenção de corpos artísticos”, patrocínio direto e a
aquisição de quotas de patrocínio não estão contemplados neste edital.
5.8. Não apresentou carta de anuência e/ou autorização de uso de espaços públicos ou
privados.
5.8. Não apresentou carta de anuência e/ou autorização de uso de espaços públicos ou
privados.

