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ATAJANEIRO/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA CMC
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de

Cultura, realizada de forma on-line,

no

dia 11 de

janeiro de 2021, às 18 horas.

2

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, pela
plataforma Google Meet de videoconferência, sob a presidência de Diana lliescu, representante

3

titular do segmento de audiovisual, reuniu-se o Conselho Municipal de Cultura, com a presença
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dos conselheiros representantes do Instituto Municipal de Cultura e Esportes, Leandro
Kronemberger, Sandro Gomes, Maria Luísa Rocha Melo, Anna Fragoso Souza (Superintendência
de Esportes), Andrea Almeida, Nilcéa Saionara, Inez Petri e Leonardo Cerqueira, contando ainda
com as seguintes outras presenças: conselheiro Elie Mikail e seu suplente Jorge Rossi,
representantes do segmento de artes cênicas; conselheira Aline Castella, representante
suplente do segmento de audiovisual; conselheira Wanderléya de Oliveira, representante do
segmento de dança; conselheira Lilia Olmedo Monteiro, representante do segmento de
produção cultural; conselheiro Marcelo Moraes, representante do segmento de cultura urbana;
conselheira Natalia Azevedo e sua suplente Rosa Damasceno Paranhos, representantes do
segmento de artes visuais; conselheira Andreza Costa Dalcamim, representante do segmento
de cultura afro-brasileira, indígena e popular; conselheiro Marcelo Xavier, representante do
segmento de artesanato; conselheiro Antônio Carlos Leal Gastão, representante do segmento
de

canto

coral;

conselheiro

Felipe Schmitt,

representante

do segmento de

música,

e

conselheiro Luiz Claudio, representante do segmento de bandas marciais. Também presentes
os visitantes lara Roccha (CIA teatral Lingua de Trapo ponto de cultura), Margareth Mattos
do Instituto Alliance, Guilherme Barcelos (cultura
(segmento de artes plásticas), representante
Cia Plúmbea), Leonardo Stadler
de rua e produtor cultural), Ana Cecilia Reis (Teatro
Carla de Carvalho (Centro de Defesa dos
(Empresário do Setor de Eventos SSL Sound Vision),
Natália Kochem, Mônica Valverde (Presidente do Afro Serra.
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Direitos Humanos

Petrópolis),

Movimento de resistência da cultura negra em Petrópolis), Lucinéa Oliveira (coordenadora
Cristina Rabelais (pesquisadora do NIPPIS, Núcleo de
Rádio de poste comunitária Vila Rica),
Inclusão Social), Maria Sonia Pinho (Arte Educação com
Informação, Políticas Públicas e
Patrimônio Histórico e Cultural. Moradora do Vale das
Especialização em Gestão de de
Aurélio Lischt (Canarinhos de Petrópolis e Coral Municipal de Petrópolis),

Videiras),

Marco

Ganem (produtora cultural), Fátima Coutinho
Rafaela Lisboa (Produção Cultural), Márcia Cunha
do Espaço Cultural ARTE NA AVENIDA), Ronald
(produtora, professora e diretora de teatro
téc. De
música), Cristina Lima (artes visuais), Paulo Maganinho (músico,
Paoni (segmento
Claudia Castilhos Leal (Estudante de
som), Suzane Werdt (Musicista e Produtora Cultural),
Surdos INES), Mickael Ramos (Associação dos
Pedagogia do Instituto Nacional de Educação de
e
Monteiro (Nação Hip Hop cultura de rua
Remanescentes do Quilombo da Tapera), Cristiane
TV- CANAL

Ronaldo Saldanha (VILA
produção cultural), Julia Botafogo (Produtora Cultural),
COMUNITÁRIO DE PETRÓPOLIS CANAIS 19 TECH CABEL E 05 NET www.vilatev.com.br
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PLAYSTORE: VILA TV), Sancler Guimarães, Doug e demais participantes e ouvintes. Realizadas
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lettura dinmica
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dezembro e anunciada a pauta composta pelos seguintes itens: i) apresentação do novo
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diretor-presidente do IMCE e sua equipe; i) posse dos membros do poder público nas
comissões do Conselho; i) pagamento dos editais Fique em Casa com Cultura, chamada
pública da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural e edital do Fundo de Cultura; iv) criação de
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e a aprovação da ata referente à assembleia ordinária ocorrida no mës de
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logomarcas do Fundo de Cultura e da Lei Aldir Blanc Petrópolis; v) prestação de contas do Inciso
Il da Aldir Blanc de Emergência Cultural; vi) apresentação do relatório da comisso do projeto
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estruturante "Portal Cultura Petrópolis"; vil) notícias sobre a contratação da manutenção do
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"Portal Cultura Petrópolis"; vii) notícias sobre as licitações do painel da Djanira e reformas do
CDC; ix) noticias das obras do Theatro D. Pedro e Palácio de Cristal; x) preparação do edital do
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Fundo de Cultura 2021; xi) votação da cadeira da Rede de Pontos de Cultura (pauta prioritária
se alcançar quórum), e xii) informes gerais. Dando início à reuniäo e seguindoo primeiro ponto
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de pauta, Leandro Kronemberg (Berg) fez o uso da palavra, agradecendo a recepção e se
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colocando à disposição do Conselho. Fez uma breve apresentação de suas intenções enquanto
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novo diretor-presidente do IMCE e também de sua equipe técnica

52

do Conselho, destacando, entre seus componentes, o servidor público Sandro Gomes,
nomeado como o diretor administrativo-financeiro do IMCE. O oficio contendo as indicações
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participará das reuniies

que representarão o IMCE no Conselho está anexado nesta ata. Diana lliescu deu as boasvindas a todos e aos novos conselheiros e integrantes da equipe do Instituto, apresentando a
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eles o funcionamento e a dinâmica adotada nas reuniðes do CMC. A seguir, Sandro Gomes se
apresentou como sendo artista, produtor de eventos, servidor concursado e bacharel em
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direito com especialização em direito público administrativo, empresarial, de propriedade
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industrial e autoral. Disse que, para ele, essa união burocrática torna-se necessária, uma vez

60

que o direito legaliza, com transparência, todos os atos politicos a serem praticados. Contou
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sobre sua experiência adquirida na unidade de controle interno da Turispetro, o que Ihe
permitiu adquirir um bom conhecimento téenico na prática e procedimentos de controles
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internos de entes públicos. Porfim, se colocou à disposição de todos. Diana liescu ressaltoua
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importância da nomeação de Sandro neste cargo para dar continuidade às demandas urgentes
de 2020 e que foram repassadas para este ano, como o caso do término do pagamento dos
contemplados da Chamada Pública da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, bem como dos
demais editais. Em seguida, como ponto de pauta, foram solicitadas informações quanto às
indicações do poder público para o preenchimento das vagas nas comissões permanentes e
especiais do CMC. Berg pediu mais um tempo para encaminhar tais nomes ao Conselho e Diana
solicitou prioridade para indicação dos nomes para composiço da Comissão de Projetos
Culturais, dada a necessidade urgente de se reunirem para, dentro do seu prazo, concluirema
avaliação do edital do Fundo. O próximo ponto da pauta referiu-se ao que Diana classificou
como um dos itens principais demandados pelos trabalhadores da cultura, manifestado em
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reuniões do Fórum Popular de Cultura, que seria o pagamento dos editais Fique em Casa com
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78

Cultura que foi parcialmente quitado-, da Lei Aldir Blanc Cujo recurso está na conta do
Fundo e ainda falta a execução destes pagamentos -e do Fundo de Cultura 2019 e 2020-que
estão dependendo do repasse dos 361 mil reais devidos à conta do Funcultura. Berg informou
que o andamento dos processos de pagamento do edital da Lei Aldir Blanc está condicionado à
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regularização da documentação dele e do Sandro - já enviada ao banco
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o ordenador das despesas do Fundo. Leonardo Cerqueira complementou esclarecendo que

81

somente 23 dos 300 pagamentos referentes ao edital da Chamada Pública 03 (Lei Aldir Blanc) -
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cujo prazo de execução está previsto até o dia 31 de março de 2021
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para que ele se torne

não foram efetuados,
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fato que se deu por conta de alguns proponentes não terem suas contas bancárias cadastradas
- pois o Banco do Brasil não atendeu ao IMCE no dia 31/12 e

também porque, em alguns

o
pagamentos, o que será apurado rapidamente, tão logo
novo diretor administrativo-financeiro tiver acesso à conta. E que, paralelo a isso, o IMCE estáa

casos, houve

o

retorno de

alguns

levantando com a contabilidade geral da prefeitura a quantia dos "restos a pagar", realizando
os lançamentos, encerrando o balancete de dezembro de 2020 e iniciando o de janeiro de
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ser
2021, o que torna todo este processo mais longo e burocrático, mas que, ao seu final,
possivel dar continuidade às diligências de forma mais ágil por parte do IMCE. Complementou
que o valor destes "restos a pagar" também prevê a quitação dos processos relativos ao edita
do Fundo 2019. Quanto ao edital Fique em Casa com Cultura, Cerqueira esclareceu que, ainda
e
que ele seja gerenciado pelo IMCE, cabe à Secretaria de Fazenda realizar seus
que todos os processos foram empenhados e tiveram sua execução da despesa comprovada, o
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que vem
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pagamentos,
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dos mesmos, tão logo virar a contabilidade. Disse ainda que é
possivel que os proponentes de cada projeto contemplado neste edital acompanhem os seus
processos por meio dos números gerados pelo Protocolo Geral, cuja consulta é acessada
através da página da PMP. Diana liescu solicitou que a direção do IMCE dialogasse com a
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Secretaria de Fazenda, de forma a chegarem a uma data o mais próxima possivel da realizaço
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garantir

a

liquidação

100

do pagamento. Cerqueira continuou sua fala, noticiando que o edital do Fundo 2020 será
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empenhado por meio de uma suplementação orçamentária, cujas tratativas já vêm sendo

102

alinhavadas com a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica/PMP. Que, tão logo

103

seja possível fazer essa suplementação, será feita toda a parte de lançamento do orgamento

104

aprovado, de forma a empenhar seus projetos para que eles sejam executados entrejaneiroe
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março de 2021. Cerqueira informou ainda que havia solicitado à Secretaria de Fazenda o
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repasse no valor de R$ 361.000,00, sendo que, deste montante, R$ 61.000,00 seria para quitar
os pagamentos do edital do Fundo 2019, eo restante para pagar o edital do Fundo 2020. Quea
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conta do Funcultura recebeu, no dia 31 de dezembro de 2020, uma transferência no valor de
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R$ 128.000,00, referente ao percentual das bilheterias arrecadado ano passado, o que
garantiria o pagamento dos projetos do edital do Fundo 2019, faltando ainda a
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complementação para a liquidação dos projetos do edital do Fundo 2020 que apresentarem a
sua prestação de conta. Dito isso, prosseguiu-se com a pauta, dando inicio aos debates

referentes à criação das logomarcas do Fundo Municipal de Cultura e do edital da Lei Aldir
Blanc, cujo encaminhamento fora aprovado na reunião passada. Diana liescu solicitou que
estas logomarcas fossem criadas pela Assessoria de Comunicação, conforme conversado
anteriormente com o diretor-presidente do IMCE, e perguntou ao Berg se ele já teria alguma
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resposta a respeito do assunto. Ele respondeu que entrou em contato com a ASCOM e ela

118

afirmou que irá providenciá-las assim que a sua equipe técnica estiver composta. Diana sugeriu

119

que a concepção dessas logos também pudesse contar com as contribuições dos conselheiros e
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do Fórum Popular de Cultura, passando também pela Comissäo de Projetos Culturais do CMC
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Em seguida, iniciou-se o assunto relativo à prestação de contas do Inciso ll da Lei Aldir Blanc, de
ajuda de custo à manutenção de espaços culturais e coletivos. Diana lliescu relatou que alguns
membros da sociedade civil e artistas responsáveis por estes espaços têm tido muitas dúvidas
com relação a isso, e sugeriu que a equipe da Diretoria Administrativo-Financeira do IMCE

agendasse um encontro em que pudesse ajudar diretamente aos 24 beneficiários do Inciso ll a
construírem corretamente tais prestações de conta, de forma que elas não sejam futuramente
reprovadas, pois, segundo contou, existe um problema de interpretação sobre o que é custeio
ou não para cada tipo de espaço cultural. Leonardo Cerqueira e Sandro Gomes ressaltaram a
relevância de que, nessas horas em que haja dúvidas entre os proponentes, fossem enviados e
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mails para o jå conhecido endereço producaoimce@gmail.com, de forma a registrar o contato e
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as respostas como respaldo para os próprios proponentes. Leonardo, no entanto, frisou que
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todas estas questões devem ser vistas com a Superintendência de Cultura do IMCE, que ainda
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não está ocupada, sendo este o departamento responsável direto pela aprovação das
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prestações de contas. Elie Mikail perguntou ao Berg se algum nome está sendo cotado para
Ocupar esta Superintendência, ao que foi respondido que o governo está estudando indicações
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de pessoas do meio cultural para ocupá-la. Perguntado por Diana se há alguma informação
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sobre a prorrogação da entrega da prestação de contas à Plataforma +Brasil, Cerqueira
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respondeu que ainda não há nenhum comunicado oficial emitido pelo Ministério do Turismo
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sobre isso, a não ser a orientação de que o municíipio deve aguardar orientações. Esgotadas as
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falas sobre a liberação de pagamento dos editais, passou-se para o item da pauta seguinte,
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relativo ao relatório de execução e do encerramento da fase inicial dos trabalhos realizados
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pela Comissão do Projeto Estruturante Portal Cultura Petrópolis. Lilia Monteiro, uma das

143

integrantes da Comissão, realizou a apresentação deste relatório - anexado na presente ata-

144

mas antes passou a palavra a Márcia Ganem, também do grupo de trabalho. Márcia fez um

145

histórico do processo de criação do projeto, enfatizando que no ano passado havia sido

146

148

aprovado um aporte de R$ 16.000,00 do Funcultura, sendo que R$ 11.000,00 seria para
pagamento à empresa encarregada de desenvolver o site, e os R$ 5.000,00 restantes seriam
destinados à contratação de um profissional responsável pela gestão da rede e alimentação dos

149

dados, cujos descritivos, segundo Márcia, já constariam no termo de referência aprovado pelo

I50

Conselho. Afrmou que, apesar disso, não houve tempo hábil de o governo liberar a verba para
a contratação deste profissional. Sendo assim, destacou a importância do CMC de aprovar um
novo aporte para que a página receba a manutenção necessária para que ela cumpra com o seu
papel de dar visibilidade à Cultura local e que ela seja instrumento rápido e dinamico para os
artistas e à sociedade em geral. Após a apresentação feita pela Lilia Monteiro, Diana Iliescu
perguntou argumentando sobre a importância do portal e o fato de que ele abre um
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precedente novo, criando um inédito mapeamento da atividade cultural em Petrópolis

157

IMCE teria alguma posição sobre a contratação de manutenção deste site. Berg respondeu que,
caso seja possível juridicamente, ele viabilizará esta contratação por meio da Fonte 00 ou, se
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se o

159

não for admissivel tal proposta, o IMCE ajudará na captação de recursos através de empresas

160

potenciais para dar a sustentação do site. Diante das sugestões manifestadas no chat sobre o

163

assunto, Diana sugeriu que este debate fosse continuado em reuniðes do Fórum Popular de
Cultura, convidando a todos a contribuir com mais propostas. Márcia Ganem citou a ideia do
conselheiro André Amon de divulgar o portal, e todos os trabalhos fruto dos editais que foram
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lançados, em um banner a ser instalado em suporte já existente em frente ao Centro de
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162

165

166
167
168
169
170
171
172

Cultura. Berg aprovou a ideia, ficando no aguardo de um plano de concepção visual a ser

apresentado pela Comissão do Projeto Estruturante. Após diversas manifestações dos
realizado pela Comissão, passou-se para o próximo item da
presentes parabenizando o trabalho
referente às licitaçöes do painel da Djanira e das obras do Centro de Cultura. Diana

pauta,

liescu relatou que foi localizada no Diário Oficial do Municipio uma publicação do Delca sobre
tais reformas dentro de um projeto de contrataç ão

de pequenas empresas, denominado

PECOMPE. Disse que a proposta de tomada de preços para as licitações inclui vários setores da
prefeitura e que, no caso do IMCE, prevë as reformas do banheiro do Centro de Cultura, da Sala

173

de Cinema Humberto Mauro e do Teatro Afonso Arinos, além do conserto das portas de vidro

174

que dão acesso à varanda do segundo andar do prédio. Berg explicou que existe uma decisão

175
176

judicial vinda do Ministério Público - que implica em multa e punições no caso de não segui-la-

determinando que, a partir do momento em que o Centro de Cultura abrir para o público, o

177
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179
80

foi solicitado ao Departamento
IMCE terá até 90 dias para executar tais obras. Com base nisso,
de reforma do prédio. Cerqueira
de Gestão de Projetos e Convênios da PMP um projeto
secretarias e
ser elaborado por todas as
esclareceu que PECOMPE é um plano de compras a
licitar para, em cima disso, captar os
enviado ao Delca, especificando tudo o que é pretendido
concernentes a obras, Diana
Continuando com os debates
recursose

abrir os

processos.

185

Cristal. Berg informou
reforma do Theatro D. Pedro e do Palácio de
pela fiscalização do
novo secretário de Obras e responsável
que já esteve em reunião com o
Elie
no andamento deste trabalho.
Theatro, no sentido de pedir, em nome do prefeito, urgência
CMC de Acompanhamento das
como integrante da Comissão do

I86

Obras e gue vem

I82
I83
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solicitou notícias sobre

a

Mikail se apresentou ao

Berg

no Theatro D. Pedro.

executada
acompanhando especificamente a reforma
aditivos à licitação acerca da análise
Disse que esta Comissão tem como proposta alguns
fosse marcado, desde já, um horário
técnica do palco não prevista no termo. Berg solicitou que
da
presencialmente sobre essa questão
conversassem
para que ambos se reunissem e
de
interesse
convidou a todos que tiverem
estruturação técnica do Theatro. Diana lliescu
de Acompanhamento das Obras. Quanto
participar deste estudo para integrarem a Comissão
sendo
Secretaria de Obras que está
ao Palácio de Cristal, foi obtida a informação pela
um
de licitação para contratação de
encaminhado, em caráter de urgência, o processo
à
referiu-se
0 próximo item da pauta
arqueólogo para dar continuidade às reformas.
2021. Diana lliescu fez um apelo para que seja
preparação do edital do Fundo de Cultura
burocráticosS
os problemas
adotada pelo Delca uma outra dinâmica que não permitisse que
Coordenadoria de
enfrentados em 2020 se repetissem. Frisou que é preciso combinar coma
do0
aproximado para que a verba prevista
o
Planejamento e a Secretaria de Fazenda período
do ano,
a efetuar pagamentos em meados
Fundo 2021 seja disponibilizada a fim de começar
de
Lei do SMC que modificou o percentual
lembrando ainda que houve a reformulação da
reuniráá
Culturais
se
Comunicou que a Comissão de Projetos
repasses à conta do Funcultura.

211

andamento a essa
membros do poder público, de modo a dar
assim que forem indicados os
sobre o assunto, seguiu-se para o próximo
demanda. Não havendo mais nenhuma consideração
inclusão da cadeira que representará os pontos de
item da pauta, referente à votação pela
assunto
do quórum qualificado para essa votação, esse
cultura no CMC. Verificando a ausência
Dando início aos informes gerais, Rafaela Lisboa anunciou
foi pautado para a próxima reunião.
apresentar,
pesquisa histórica e memória está se organizando para
que o segmento de museus,
encontra-se
cadeira
desta
que hoje
os novos representantes
na próxima reunião do Conselho,
solicitou
ao IMCE que fosse
movimento
Afro-Serra,
o
vacante. Mônica Valverde, representando
retrata
a um painel de autoria de Ruy Albuquerque que
realizada por ela uma visita de inspeção
interna do Centro
está localizado em uma das paredes da escadaria
um rito da umbanda e que
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de Cultura, pois ela
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conservação desta obra.
IMCE para o estado de conservação dos painéis que
Também solicitou especial atenção do
da Liberdade.
Palmares e outras heroínas negras, localizados na Praça
representam o Zumbi do
por restaurar as calhas
ações fossem realizadas nesse sentido, começando
se preocupa com o

que algumas
telhado do imóvel

estado físico do prédio

Sugeriu

e com a

pintados os painéis, passando depois pela
ditos. Após, foi sugerido que o local se transformasse emn
restauração dos painéis propriamente
fossem
cultura afro-brasileira. Berg solicitou que estas proposições
um tipo de centro da
de
frente
à
trabalhar em cima disso. Ronaldo Saldanha, jornalista
ele

e

o

em

cuja parede

possa
listadas para que
um canal comunitário de Petrópolis,
à Cultura, para o Fórum

disponível
passe

a ser um

espaço fortalecido

e

foram

Vila TV, colocou este meio de comunicação inteiramente
ele
Popular de Cultura e para a sociedade civil, para que
no
contatos
seus
representativo para a cidade. Ele colocou
o

chat para aqueles interessados em aprofundar este diálogo. Márcia Ganem propôs que fosse

224

retomada a discussão com o Berg sobre a criação da proposta de lei de incentivo fiscal

225

municipal, uma vez que quando ele esteve à frente da pasta do Esporte, ele teve sucesso na

226

aprovação dessa lei para essa área. Berg se prontificou em trabalhar em cima disso e se colocou
à disposição. Marcelo Xavier divulgou a realização da Reunião Regional de Economia Solidária e

227
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Cultura Popular, bem como as reuniões do Conselho de Economia Solidária, do segmento de

229

artesanato e do Conselho Estadual de Economia Solidária. Informou que este último está

230

232

atuando, junto à Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária na Alerj, para que seja
regulamentada a Lei da Renda Mínima, que prevê ainda que os empreendimentos culturais
sejam contemplados. Anunciou também que está em processo a fundação do Fórum Regional

233

de Economia Solidária e Cultura Popular. Lilia Monteiro divulgou a exposição organizada por

234

Luiz Aquila "XIX XX XX" na Casa de Petrópolis, aberta ao público até maio de 2021. Aline
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Castella anunciou que está elaborando um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, cujo

231

236

produto será a produção de um filme sobre a história das salas de cinema de Petrópolis, e que

237

está recolhendo depoimentos, impressões, lembranças e sensações de pessoas sobre suas

238

experiências nestes espaços. Diana liescu informou que no dia 13 de janeiro tomará posse

239

247

como conselheira no Conselho Estadual de Políticas Culturais, garantindo então que Petrópolis
assuma a cadeira de representante da Região Serrana. Leonardo Cerqueira lembrou da
necessidade de que seja pautada na próxima reunio a retomada da discussão sobre qual
metodologia a ser adotata para a elaboração do novo Plano Municipal de Cultura, visto que o
atual está vigente somente até o final de 2021. Também observou que é preciso que seja
pautada a organização de um grupo de trabalho para propor e apresentar ao Conselho um
regulamento a ser seguido pelo Portal Cultura Petrópolis. Não havendo mais nenhuma fala,
Diana agradeceu a presença e disponibilidade de todos e anunciou a data da próxima
assembleia. Foi lavrada por mim, Maria Luísa Rocha Melo, 12 secretária do CMC, a presente ata,
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assinada juntamente com a presidente do CMC, sra. Diana lliescu. Petrápolis, 08 de fevereiro
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de 2021.
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Dianalliescu
Presidente

Maria Luísa Rocha Melo

12 Secretáia
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