Contagem, 06 de outubro de 2021

Saudações artistas, agentes culturais e trabalhadores (as) de Contagem!
Ao chegarmos ao final do processo de avaliação do Edital 001/201 Movimenta Cultura
do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (FMIC), nós, integrantes da Comissão de Avaliação
de Projetos (CAP), parabenizamos a todos (as) os (as) proponentes, por acreditarem no potencial
criador das artes e da cultura e por se dedicarem para construir e submeter suas propostas enviadas
ao Edital. Foram muitas horas dedicadas ao trabalho para avaliar cada proposta com muita
responsabilidade, sensibilidade e imparcialidade neste processo avaliativo, a partir dos critérios
de análise propostos no Edital.
Somos uma comissão diversa, composta por artistas da música, artes cênicas, artes
visuais, audiovisual, profissionais da educação, da economia criativa, literatura, gestores e
advogados. Esta diversidade contribuiu para avaliarmos com conhecimento técnico e experiência
as propostas ora apresentadas. Somos seis membros representantes do Poder Público e seis
membros representantes da Sociedade Civil, conferindo a paridade necessária à comissão.
Sabemos também que em todo processo de seleção, dada à limitação de recursos
orçamentários e o número significativo de projetos inscritos; infelizmente há a ocorrência de
propostas que não foram selecionadas, o que não implica que tais projetos não tenham relevância.
Assim, expressamos os nossos votos de que estes proponentes possam continuar produzindo e
participando de outros editais da Cultura, tanto no município quanto em outras esferas. Desta
forma, em comum acordo, depois de debatermos as possibilidades, especialmente tendo em vista
o contexto da pandemia do Covid-19 que impactou o setor cultural e seus agentes; decidimos
priorizar a quantidade de projetos e, para isso precisamos reduzir os valores de repasse das
propostas individuais para que um maior número de propostas pudesse ser contemplado. Nesse
sentido, com a apresentação deste resultado, fica evidente a diversidade artística e o potencial
criativo presente em nossa cidade.
O trabalho da CAP, portanto, não se encerra com este resultado, uma vez que outros
editais estão em processo de execução e continuaremos dando o melhor de nós para que sempre
possamos contribuir para que a cultura chegue às pessoas de Contagem e proporcione momentos
de contemplação, diversão, questionamento, inspiração e um sentimento de pertencimento e
satisfação em ser contagense. Abraços e desejos de sucesso nas suas propostas!
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