
Após tomar ciência dos questionamentos a respeito do resultado e do processo de seleção 
dos projetos aprovados no edital da Lei Municipal de Cultural 2017/2018, a Câmara de 
Fomento à Cultura Municipal vem a público informar que todas as questões estão sendo 
apuradas e, em caso de comprovação de irregularidades, os projetos terão sua aprovação 
cancelada, respeitando todos os ritos legais.  
 
Ressaltamos que cabe ao proponente dos projetos a responsabilidade pela apresentação 
de dados, documentos e informações a respeito da equipe que compõe o projeto, 
respeitando as condições do edital para participação e benefício da política de fomento à 
cultura do município. 
 
Enfatizamos ainda que, com total autonomia, a Câmara de Fomento é a única instância 
responsável pela análise dos projetos e emissão de pareceres técnicos, não havendo 
qualquer tipo de interferência na lisura do trabalho de avaliação, sempre respaldado pelos 
critérios do referido edital. Informamos também que todas e todos tiveram o direito de 
solicitar os pareceres dos projetos inscritos e podem enviar os devidos recursos, que serão 
devidamente analisados nos termos constantes no edital. 
 
A Câmara é composta por representantes da sociedade civil e do poder público, sendo 
formada por 24 membros - 12 titulares e 12 suplentes. De forma democrática e com ampla 
escuta à cidade, os representantes da sociedade civil foram eleitos por meio de processo 
eleitoral, como publicizado no link www.pbh.gov.br/camaradefomento. 
 
Após 22 meses de espera pelo lançamento do Edital 2017/2018, a Secretaria Municipal de 
Cultura, por meio da Diretoria de Fomento e Economia da Cultura, lançou o edital com 
maior volume de recursos da história da Lei Municipal, saltando de R$11,3 milhões para 
R$ 20,05 milhões. 
 
Neste edital, por meio da Política Municipal de Fomento à Cultura, 275 projetos foram 
contemplados dentre os 1663 inscritos e, pela primeira vez, na história do fomento de Belo 
Horizonte, todas as regionais receberão, pelo menos, 4% dos recursos previstos, índice 
superior ao que obriga a própria a lei (3%). Além disso, os projetos selecionados irão gerar 
5.000 empregos e atenderão a um público de 2,5 milhões pessoas. 


