RESULTADO FINAL - EDITAL ARTE URBANA NA PI
A PREFEITURA DE FORTALEZA por meio do INSTITUTO CULTURAL IRACEMA, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 13.637.888/0001-10, com sede nesta
capital à Rua dos Pacajus, nº 123 – Praia de Iracema. Organização Social na forma da Lei nº 9637/99 e
da Lei Municipal de Fortaleza nº 8.704/03, qualificada pelo decreto nº 12.846/2011 do Município de
Fortaleza, torna público o resultado final do edital Arte Urbana na P.I.
Para avaliação das propostas recebidas foi criada uma Comissão de Jurados formada por:
● Janara Lopes - Criativa, fundadora do IdeaFixa, desenhista, investigadora de artes e design.
● Lara Denise - Socióloga, doutoranda em sociologia, professora da rede básica de ensino,
pesquisadora urbana e escritora.
● Mônica Barbosa - Artista plástica autodidata, muralista e piauiense morando em São Paulo.
● Davi Neri - Curador independente e diretor criativo da NOU Colors.
● Édgar Sánchez - Escritor e fundador da Nueve Arte Urbano de Querétaro/México.

A comissão julgadora avaliou individualmente cada uma das propostas inscritas e realizou uma reunião
no dia 04/06/2020 para composição do resultado preliminar. A partir desse encontro foram definidos
os 21 escolhidos de forma consensual e com base nas preferências estabelecidas pelos jurados.
Dessa forma, elencamos a seguir a lista das 21 propostas selecionadas. Informamos que algumas
propostas selecionadas deverão ter seus locais realocados por inviabilidade do local escolhido, sendo
assim, é possível que o tamanho do painel também tenha sido alterado. A decisão final do local para
aplicação será realizada em conjunto com o proponente. Logo após a publicação deste resultado, a
equipe do ICI irá entrar em contato com os selecionados para todos os esclarecimentos necessários
para a posterior realização do painel. As propostas inscritas não selecionadas abaixo permanecem como
classificáveis caso algum aspecto técnico ou legal inviabilize a execução de alguma proposta
selecionada.

Propostas selecionadas
Nome

Tamanho do painel

Cecília de Queiroz Shiki

Grande

Jemison Sousa de Oliveira

Grande

Ramon Barroso Sales

Grande

Alexsandra de Assis Santana Ribeiro

Médio

Amanda Monteiro Soares

Médio

Carlos Alberto de Paulo Junior

Médio

Daniel de Oliveira Chastinet

Médio

Dhiovana Kécia Barroso Sarmento

Médio

José Victor Férrer

Médio

Miguel Emanuel Furtado da Silva

Médio

Suellen Braga Rodrigues Barbosa

Médio

Edenisio da Silva Oliveira

Pequeno

Francisco Isleudo Soares Fausto

Pequeno

Gabriela Queiroz Melo

Pequeno

Hirlan Moura Saboia

Pequeno

Laura Holanda Almeida

Pequeno

Luiza Maynara Diogo Veras

Pequeno

Otávio Rodrigues dos Santos Filho

Pequeno

Renata Andrade Frota

Pequeno

Suzane Kely Dias Sousa

Pequeno

Wryel Carlos dos Santos

Pequeno

_____________________________________________
DAVI GOMES BARROSO
Diretor-Presidente
Instituto Cultural Iracema - ICI

RESULTADO DOS RECURSOS - EDITAL ARTE URBANA NA PI
A PREFEITURA DE FORTALEZA por meio do INSTITUTO CULTURAL IRACEMA, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 13.637.888/0001-10, com sede nesta
capital à Rua dos Pacajus, nº 123 – Praia de Iracema. Organização Social na forma da Lei nº 9637/99 e
da Lei Municipal de Fortaleza nº 8.704/03, qualificada pelo decreto nº 12.846/2011 do Município de
Fortaleza, torna público o resultado dos recursos do edital Arte Urbana na P.I.
Como parte do protocolo e conforme estabelecido, após a publicação do resultado preliminar foi aberto
prazo para recursos relativos a seleção do Edital Arte Urbana na PI. A comissão de jurados junto à
equipe do Instituto Iracema avaliou as solicitações de recursos com base nos argumentos dos
proponentes. As respostas aos requerimentos foram encaminhadas aos e mails dos solicitantes.
Informamos a seguir o resultado dos recursos de acordo com o julgamento da comissão no momento de
análise de todas as propostas baseados nos critérios estabelecidos pelo Edital Arte Urbana na PI.
Solicitante

Resultado do Recurso

Wryel carlos

Wryel Mad

Indeferido

Erika Miranda

Cigana

Indeferido

Doglas da Silva Vasconcelos

Doug Graffiti

Indeferido

Destacamos por fim que a não seleção das propostas que não configuram entre as 21 selecionadas
neste edital não diminui necessariamente a qualidade das mesmas e seus objetivos.
Fortaleza, 15 de junho de 2020

_____________________________________________
DAVI GOMES BARROSO
Diretor-Presidente
Instituto Cultural Iracema - ICI

