
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS DA ANÁLISE PRÉVIA 
 

EDITAL 011/2020 
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO FISCAL À CULTURA - PROMIFIC 

 

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, torna pública a relação de projetos habilitados e desclassificados 

concorrentes ao Edital 011/2020 – Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura – PROMIFIC, após a avaliação dos recursos 

apresentados pelos proponentes. Os recursos entregues dentro do prazo estabelecido foram analisados pelos membros da Comissão 

Técnica a partir das exigências previstas no edital e seus anexos. 

 

 

CATEGORIA 1 – projetos de R$ 25.000,00 

ID Título do projeto Proponente Área Categoria Situação Motivo Recurso 

42517 (Des)Tear Charles da Cunha Dantas Audiovisual 

Produção de obras 
inéditas de curta, média 

e longa-metragem 
artísticas e pilotos de 

séries de TV 

Habilitado   

42541 
A História da Princesa 

dos Campos 
Paulo Henrique Neto 

Patrimônio Cultural 
Material e Imaterial 

Curadoria, montagem 
e/ou circulação de 

exposições 
Desclassificado 

Item 8.2 – c: função na 
carta de anuência 

diverge da planilha 
orçamentária. 

 
Item 8.2 – b: não anexou 

carta de interesse da 
instituição. 

Recurso negado. 
 

Item 8.2 – b: não 
anexou carta de 

interesse da 
instituição. 



 
 

42532 Anoiteceu em Mim 
Lazaro Augusto Albuquerque 

França 16606256968 
Artes Cênicas 

Produção e difusão de 
espetáculos 

Desclassificado 

Item 8.2 – b: não anexou 
o item 2 do Anexo III; 

 
Item 8.2 – c: carta de 

anuência da produtora 
executiva diverge do 

valor da planilha 
orçamentária. 

Recurso negado. De 
acordo com os itens 
17.6 e 17.8 do edital, 
e tendo em vista que 

a falta dos 
documentos poderia 

ter sido verificada 
ainda dentro do 

prazo das inscrições 
por meio do 

comprovante de 
inscrição enviado 

automaticamente ao 
e-mail do 

proponente. 

42529 
Aplicativo Passeio 

Cultural – Ponta 
Grossa 

Guilherme Scheid 
Patrimônio Cultural 
Material e Imaterial 

Ações educativas, de 
formação e/ou 

qualificação 
Desclassificado 

Item 5.3 – não indicou 
substituto. 

Recurso negado. 

Substituto não consta 
na ficha de inscrição. 

42520 
Bandas de Música: 

Patrimônio Cultural de 
Ponta Grossa 

Fábio Mauricio Holzmann Maia 
Patrimônio Cultural 
Material e Imaterial 

Publicação de 
partituras, catálogos, 

livros, periódicos e 
impressos 

Habilitado   

42531 Cacarejando Histórias 
Viviane Aparecida Oliveira da 

Silva 
Literatura, Livro e 

Leitura 
Festivais, mostras, 

feiras, festas e similares 
Habilitado   

42518 
Casa Cantante: Cantiga 

Animal 
João Francisco Rangel de 

Abreu Junior 
Música 

Circulação e realização 
de espetáculos musicais 

Habilitado   

42516 Clássicos no Clássico Elizeu Glomba Música 
Circulação e realização 

de espetáculos musicais 
Desclassificado 

Item 5.3 – não indicou 
substituto. 

Não apresentou 
recurso. 



 
 

42559 Ep Voltei Pra Maldade 
Leonardo Douglas 

Romanowski 
Música 

Produção fonográfica, 
CD, DVD, vinil e outras 

mídias 
Desclassificado 

Item 8.2 – b: não anexou 
CND Municipal; não 

anexou cartas de 
anuência da equipe 

principal; não anexou os 
itens do Anexo III. 

Recurso negado. 
Solicitou inclusão de 
documentos novos e 

obrigatórios dos 
Anexos II e III 

 

42534 
História dos Bairros da 

cidade de Ponta 
Grossa/PR 

Isolde Maria Waldmann 
Literatura, Livro e 

Leitura 

Publicação de livros, 
catálogos, periódicos, 
roteiros e impressos 

Desclassificado 

Item 8.2 – c: não enviou 
item 7 do Anexo III, 
valores da carta de 

anuência não 
correspondem com a 

planilha orçamentária. 

 

Item 8.2 – b: não anexou 
os itens do Anexo III, 

valor total da planilha 
orçamentária não 

confere com o valor da 
categoria. 

Recurso negado. 
 

Item 8.2 – c: não 
enviou item 7 do 

Anexo III (cartas de 
anuência). 

 
Item 8.2 – b: não 

anexou os itens do 
Anexo III. 

42552 Latinitudes Fernando Bertani Gomes Música 
Circulação e realização 

de espetáculos musicais 
Desclassificado 

Item 8.2 – c: valor total 
da planilha 

orçamentária não 
confere com o valor da 

categoria. 

Recurso negado. 

Item 17.8 - Os 
proponentes são os 
únicos responsáveis 

pelo ônus decorrente 
da apresentação de 

projetos 
incompletos, campos 

não preenchidos, 
falta de 

documentação e 



 
 

informação 
obrigatória ou outra 

falha que implique na 
não inscrição ou 

aprovação do 
projeto. 

42544 Música para todos Ricardo Correa 00709826940 Música 
Ações educativas, de 

formação e/ou 
qualificação 

Habilitado   

42533 
Perfis da cidade - a 

saga com Vieira Neto 
Renata Regis Florisbelo 

Literatura, Livro e 
Leitura 

Publicação de livros, 
catálogos, periódicos, 
roteiros e impressos 

Habilitado   

42555 
Tô de varde - um 

espetáculo de stand up 
comedy 

Vinicius Eduardo de Jesus 
Alves Pereira 

Artes Cênicas 
Produção e difusão de 

espetáculos 
Desclassificado 

Item 8.2 – b: documento 
não corresponde à CND 

Federal, não anexou 
carta de co-residência, 

não anexou carta de 
anuência de toda a 

equipe principal, não 
anexou os itens do 

Anexo III. 

Não apresentou 
recurso. 

42558 Tom da Terra João Gilberto Agner Holm Artes Visuais 
Ações educativas, de 

formação e/ou 
qualificação 

Habilitado   

42551 

Um passeio Naif por 
nossos encantos e 

recantos turísticos de 
Ponta Grossa 

Marcelo Schimaneski Artes Visuais 
Curadoria, montagem 

e/ou circulação de 
exposições 

Habilitado   



 
 

 

CATEGORIA 2 – projetos de R$ 40.000,00 

ID Título do projeto Proponente Área Categoria Situação Motivo Recurso 

42524 
1ª Bienal de Arte de 

Ponta Grossa 
Erinilda Parubocz Artes Visuais 

Curadoria, montagem 
e/ou circulação de 

exposições 
Desclassificado 

Item 8.2 – b: não anexou 

itens 1, 2, 3, 5 (carta de 

anuência da 

organizadora), 6 e 7 do 

Anexo III; 

Item 3.5.1: currículo do 
curador enviado com 

layout alterado. 

Não apresentou 

recurso. 

42536 A Tempestade Nivaldo Alves Santana Junior Artes Cênicas 
Produção e difusão de 

espetáculos 
Desclassificado 

Item 8.2 – b: não anexou 
os itens do Anexo III. 

Recurso negado. 
Solicitou inclusão de 
documentos novos 
relativos ao Anexo 

III. 

42566 Antes do choro Letícia Carvalho Silva Artes Visuais 
Produção de videoarte e 

performance 
Desclassificado 

Item 8.2 – b: não anexou 
cartas de anuência. 

Recurso negado. De 
acordo com os itens 
17.6 e 17.8, e tendo 
em vista que a falta 

dos documentos 
poderia ter sido 
verificada ainda 

dentro do prazo das 
inscrições por meio 
do comprovante de 



 
 

inscrição enviado  
automaticamente ao 

e-mail do 
proponente. 

42547 Construção Larissa Ogg Simões Manosso Música 
Produção fonográfica, 
CD, DVD, vinil e outras 

mídias 
Habilitado   

42567 
Curta Metragem Os 

Garotos de Texas 
Borba 

Adriane Ditzel Audiovisual 

Produção de obras 
inéditas de curta, média 

e longa-metragem 
artísticas e pilotos de 

séries de TV 

Desclassificado 

Item 8.2 – b: não 
apresentou CND 

Municipal; não anexou 
todos os currículos da 
equipe principal; não 

anexou carta de 
anuência de toda a 
equipe principal; 

 

Item 8.2 – c: função da 
carta de anuência não 
confere com a planilha 

orçamentária. 

Não apresentou 
recurso. 

42549 
Entre a Cruz e a 
Espada - Uma 

Aventura Nada Clara 
Renan Sota Guimarães Artes Cênicas 

Produção e difusão de 
espetáculos 

Habilitado   

42526 Entre o sol e a lua Michella Albuquerque França Artes Cênicas 
Produção e difusão de 

espetáculos 
Habilitado   

42550 Espetáculo Ausências Fabíola Schiebelbein Capri Artes Cênicas 
Produção e difusão de 

espetáculos 
Habilitado   

42540 
FLIPA - Feira Literária 

da Pássaro Liberto 
Luana Caroline do Nascimento 

Literatura, Livro e 
Leitura 

Festivais, mostras, 
feiras, festas e similares 

Desclassificado 
Item 8.2 – b: não anexou 

os itens do Anexo III. 

Recurso negado. De 
acordo com os itens 
17.6 e 17.8, e tendo 



 
 

em vista que a falta 
dos documentos 
poderia ter sido 
verificada ainda 

dentro do prazo das 
inscrições por meio 
do comprovante de 
inscrição enviado 

automaticamente ao 
e-mail do 

proponente. 

42525 
Hoje tem circo na 
praça? Tem sim, 

senhor! 2ª edição 

Robert Willians Vargas 
Salgueiro 08579208980 

Artes Cênicas 

Circulação e/ou 
manutenção de 
temporada de 

espetáculo 

Habilitado   

42527 
Itaiacoca e seus 

mistérios 
Marivete Souta 

Povos, Comunidades 
Tradicionais e Culturas 

Populares 

Publicação de partituras, 
catálogos, livros, 

periódicos e impressos 
Habilitado   

42523 
Laboratório de 

Estudos em 
Dramaturgia Teatral 

Gabriel Rigoni Vernek Artes Cênicas 
Ações educativas, de 

formação e/ou 
qualificação 

Habilitado   

42563 Lobas Talita Prestes Audiovisual 

Produção de obras 
inéditas de curta, média 

e longa-metragem 
artísticas e pilotos de 

séries de TV 

Desclassificado 
Item 8.2 - c: cartas de 

anuência não descrevem 
função e remuneração. 

Recurso negado. O 
Anexo III prevê a 

exigência de inserir 
as informações de 

função e 
remuneração. 

42561 

Patrimônio, Memória 
e Paisagem Urbana: 

Praças de Ponta 
Grossa 

Brendo Francis Carvalho 
Patrimônio Cultural 
Material e Imaterial 

Patrimônio Cultural 
Material e Imaterial: 

Publicação de partituras, 
catálogos, livros, 

periódicos e impressos 

Desclassificado 

Item 3.5.1: valor da 
planilha não 

corresponde com a 
carta de anuência. 

O item 11.3 não 
corresponde à 

Análise Prévia. A 
carta de anuência de 



 
 

Rute Yumi enviada 
no momento da 

inscrição não 
corresponde ao 
projeto inscrito. 

Solicitou alteração de 
informações 

fundamentais para a 
execução do projeto 
ao alterar as demais 
cartas de anuências. 

42546 
Ponta Grossa: qual é a 

sua saudade? 
Dionezine de Fátima Navarro 

Schmidt 
Literatura, Livro e 

Leitura 
Publicação de livros, e-

books e audiolivros 
Habilitado   

42554 
Produção do 

Espetáculo: "Egito 
Antigo" 

Carla Adriane de Souza Artes Cênicas 
Produção e difusão de 

espetáculos 
Habilitado   

42530 

Sítios arqueológicos 
da Área de Proteção 
Ambiental (APA) da 
Escarpa Devoniana 
em Ponta Grossa: 

inventário e educação 
patrimonial 

Henrique Simão Pontes 
Patrimônio Cultural 
Material e Imaterial 

Inventário, pesquisa e 
diagnósticos referentes 
ao patrimônio material, 

imaterial e sítios 
arqueológicos 

Habilitado   

 

 

 

 



 
 

CATEGORIA 3 – projetos de R$ 60.000,00 

ID Título do projeto Proponente Área Categoria Situação Justificativa  

42537 49º FENATA e Mostra de Teatro 

Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento 

Institucional, 
Científico e 

Tecnológico da 
Universidade 

Estadual de Ponta 
Grossa 

Artes Cênicas 
Festivais, mostras, feiras, 

festas e similares 
Desclassificado 

Item 8.2 – c: valor total 
da planilha orçamentária 
não confere com o valor 

da categoria. 

Recurso negado. 

Item 4.3 - Caso o 
projeto utilize recursos 

complementares 
oriundos de fontes 

diversas ao PROMIFIC, 
eles deverão ser 
informados no 
formulário de 

inscrição. 

42568 
Azusa - Festival de Dança 

Pontagrossense 
Vanessa Gonçalves 

de Souza Nadal 
Artes Cênicas 

Festivais, mostras, feiras, 
festas e similares 

Desclassificado 

Item 8.2 – b: não anexou 
todos os currículos da 
equipe principal, não 
anexou as cartas de 

anuência. 

Recurso negado. De 
acordo com os itens 

17.6 e 17.8, e tendo em 
vista que a falta dos 
documentos poderia 

ter sido verificada 
ainda dentro do prazo 

das inscrições por 
meio do comprovante 
de inscrição enviado  

automaticamente ao e-
mail do proponente. 

42562 
Festival de bandas do Aniversário 

do Cães de Aço 
Cães de Aço MC Música 

Festivais, mostras, feiras, 
festas e similares 

Desclassificado 
Item 8.2 – b: documentos 

de RG, CPF e 
comprovante de 

Não apresentou 
recurso. 



 
 

residência estão em 
branco; não anexou os 

itens solicitados no 
Anexo III. 

42564 
Festival de Solos e Duos de Ponta 

Grossa 
Maria Adriana das 

Neves 
Artes Cênicas 

Festivais, mostras, feiras, 
festas e similares 

Desclassificado 

Item 8.2 – b: não 
apresentou CND 

Municipal; 
 

Item 8.2 – c: valores da 
carta de anuência da 

Associação e da Tatiane 
não conferem com a 

planilha orçamentária. 

Recurso negado. 

Item 17.8 - Os 
proponentes são os 
únicos responsáveis 

pelo ônus decorrente 
da apresentação de 

projetos incompletos, 
campos não 

preenchidos, falta de 
documentação e 

informação obrigatória 
ou outra falha que 

implique na não 
inscrição ou aprovação 

do projeto. 

42560 Flavio Fanuchhi Canta o Paraná Flavio Fanuchhi Música 
Produção e difusão de 
espetáculos musicais 

inéditos 
Desclassificado 

Item 8.2 – b: não anexou 
clipping de trabalhos 

anteriores do 
proponente, diretor 
musical e principais 
músicos; não anexou 

amostragem das músicas 
(Anexo III). Item 8.2 - c: 
valores da planilha não 
correspondem com as 

cartas de anuência. 

Não apresentou 
recurso. 



 
 

42522 Graphic Novel Calmaria 
Phellip William de 

Paula Gruber 
Literatura, Livro e 

Leitura 

Publicação de livros, 
catálogos, periódicos, 
roteiros e impressos 

Desclassificado 

Item 8.2 – c: não 

apresentou substituto na 

ficha de inscrição (item 

5.2); 

Item 8.2 – b: não 
apresentou itens 1 a 5 do 

Anexo III. 

Não apresentou 

recurso. 

42538 Hamlet, o Tongo 
Athena Produções e 

Eventos 
Audiovisual 

Programa cultural 
radiofônico, televisivo, 

podcast e/ou webtv 
artísticos 

Habilitado  Recurso aceito. 

42565 Lentes do Amanhã 
Wladerson Andre 

da Silva 
Artes Visuais 

Ações educativas, de 
formação e/ou 

qualificação 
Habilitado   

42556 
Museu virtual cenas de Ponta 

Grossa 
ABC Projetos 

Culturais Ltda 
Patrimônio Cultural 
Material e Imaterial 

Desenvolvimento de 
digitalização de acervos 

Habilitado   

42543 Novos Olhares 
Ana Leticia 

Rodrigues Istschuk 

Povos, Comunidades 
Tradicionais e 

Culturas Populares 

Ações educativas, de 
formação e/ou 

qualificação 
Habilitado   

42521 
O palhaço, a bailarina e a alegria 

de estudar 

Geovana de Abreu 
Salgueiro 

06295960936 
Artes Cênicas 

Circulação e/ou 
manutenção de 

temporada de espetáculo 
Desclassificado 

Item 3.5.1: currículo do 
contrarregra enviado 
com layout alterado. 

Recurso negado. De 
acordo com os itens 

17.6 e 17.8, e tendo em 
vista que a falta dos 
documentos poderia 

ter sido verificada 



 
 

ainda dentro do prazo 
das inscrições por 

meio do comprovante 
de inscrição enviado  

automaticamente ao e-
mail do proponente. 

42548 Oficina-Montagem Teatro Musical Diálogos Culturais Artes Cênicas 
Ações educativas, de 

formação e/ou 
qualificação 

Desclassificado 

Item 2.2 – VI: CND 
Federal, CND Estadual e 

CND FGTS vencidas. 

Item 8.2 – c: carta de 
anuência deve conter 

valor e função. 

 

Item 8.2 – b: não anexou 
os itens do Anexo III. 

Não apresentou 
recurso. 

42542 
Oficinas de Formação 

Cinematográfica - Fase II 
Denise Kelm Soares Audiovisual 

Ações educativas, de 
formação e/ou 

qualificação 
Habilitado   

42539 Raízes Aline Jasper Artes Cênicas 

Manutenção de 
atividades continuadas 
de grupos artísticos e 

culturais 

Habilitado   

 

Ponta Grossa, 04 de dezembro de 2020.  
 


