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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
realizada de forma on-line, no dia 08 de

Cultura,

fevereiro de 2021, às 18 horas.
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Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, pela
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plataforma Google Meet de videoconferência, sob a presidência de Diana liescu, representante
titular do segmento de audiovisual, reuniu-se o Conselho Municipal de Cultura com a presença

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

dos conselheiros representantes do Instituto Municipal de Cultura e Esportes: Leandro
Souza
Kronemberger (Berg), Sandro Gomes, Maria Luísa Rocha Melo, Anna Paula Fragoso
outras
(Superintendência de Esportes) e Andréa Almeida, contando ainda com as seguintes
da Coordenadoria de Planejamento e
presenças: conselheiro Dalmir Caetano, representante

Gestão Estratégica; conselheiro Elie Mikail, representante do segmento de artes cênicas;
conselheira Aline Castella, representante suplente do segmento de audiovisual; conselheira
Sandra de Oliveira Leite, representante da Secretaria de Educação; conselheiro Leonardo
Sindorf, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; conselheira Wanderléya
de Oliveira, representante do segmento de dança; conselheiro André Amon e sua suplente Lilia
Olmedo Monteiro, representantes do segmento de produção cultural; conselheira Natalia
Azevedo, representante do segmento de artes visuais; conselheira Andreza Costa Dalcamim,
representante do segmento das culturas afro-brasileiras, quilombolas e de matrizes africanas;
conselheiro Marcelo Xavier, representante do segmento de artesanato; conselheiro Wesley
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do segmento de música; conselheira Fernanda dos Santos Medeiros,
e conselheiro Luiz Claudio, representante do
representante da Secretaria do Meio Ambiente,
Também presentes os visitantes Bárbara Pellegrini (Viveiro
segmento de bandas marciais.
lara Roccha (CIA teatral
Muda Tudo, no Vale das Videiras), Pedro Fernandes (segmento teatro),
Mattos (Segmento de
Lingua de Trapo Rede de Pontos de Cultura de Petrópolis), Margareth
Vânia Cristina do Nascimento (presidente do Instituto Alliance Associação de
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Assistência para Pessoas
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Costalonga, representante

Artes

Plásticas),

com

Deficiências, ponto de cultura autodeclarado da Rede Cultura

Viva), Aldemir Motta Borges Junior (representante do CMDDPI), Patrícia Hugueney (INEPAC)
dos Direitos Humanos de
Maul, Carla de Carvalho (Coordenação do Centro de Defesa
Lucinéa Oliveira Vieira
Petrópolis-Centro de Cultura), Mônica Valverde (Afro Serra Petrópolis),

Catarina

Vila Rica Coordenadora), Rafaela

(Informação e Entretenimento Radio Poste Comunitario
Histórico-Cultural Barud Produções), Cristina Lima
Lisboa (Segmento de Museus e Patrimônio
Realizadas a leitura dinâmica e a
(segmento artes visuais) e demais participantes e ouvintes.
ocorrida no mês de janeiro, com a
aprovação da ata referente à assembleia ordinária
contida a partir
solicitação do conselheiro Sandro Gomes de que fosse corrigida a informação
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da

33

uma

34

arrecadado

sua

linha 107, que diz "Que

transferência

no

a

conta do Funcultura

valor de

recebeu,

R$ 128.000,00, referente

no

dia 31 de dezembro de

2020,

percentual das bilheterias
passado equivocadamente pela
ao
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passado". Ele esclareceu que esse dado fora
Secretaria de Fazenda, na ocasião, por se tratar de valor total depositado, na realidade, na
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conta do Fundo de Turismo, pertencente ao COMTUR. Que a quantia que foi repassada à conta
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do Funcultura foi de R$
61.000,00, direcionada a pagamentos pendentes, restando exatamente
O saldo de R$ 15.194,18. Sandro ainda se colocou à disposição para passar à Diana lliescu e aos

39

demais conselheiros os extratos referentes à conta, para dirimição de quaisquer dúvidas. Diana
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Sugeriu, e todos concordaram, que esta comunicação fosse inserida ao final da própria ata do
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mes de janeiro. Foi anunciada a pauta composta pelos seguintes itens: i) atualização
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composigão do Conselho de acordo com a nova Lei 8.087/20; i) posse dos conselheiros

43

representantes do segmento de museus e patrimônio histórico-cultural; ii) posse dos

44

representantes do poder público nas comissões do Conselho; iv) votação das cadeiras vagas da
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sociedade civil na Comissão de Projetos e na Comissão de Etica do Conselho; v) cálculo do valor

46

do Fundo de Cultura baseado na nova Lei 8.087/20; vi) pagamento Fique em Casa com Cultura;
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vii) execução do Edital do Fundo de Cultura 2020; vii) apresentação da logomarca do Fundo de
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Cultura; ix) preparação do Edital do Fundo de Cultura 2021; x) criação do capitulo de Eventos
Culturais no Código de Posturas; xi) uso da logomarca do CMC na arte dos projetos da ONG
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Raízes do Oficio/Instituto 1DEAS; xii) notícias sobre as licitações do painel da Djanira, reformas
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do CDC, obras do Theatro D. Pedro e Palácio de Cristal; xii) votação da cadeira da Rede de

52

Pontos de Cultura (pauta prioritária se alcançar quórum), e xiv) informes gerais. Dando inicio à

53

reunião, Diana lliescu atualizou as modificações da composição do Conselho Municipal de

54

Cultura, com base na publicação da Lei 8.087/2020, que instituiu o novo Sistema Municipal de
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Cultura, anexada na presente ata. Diana observou que algumas novas cadeiras da sociedade
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civil ainda estão vacantes, devendo os respectivos segmentos se organizar para indicação de

57

seus representantes. Pedro Fernandes anunciou que, sendo membro do Conselho Municipal de

58

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, articulará junto ao colegiado uma indicação da

59

sua representatividade a ser comunicada ao CMC, uma vez possuir agora assento neste
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Conselho. Elie Mikail apresentou o pleito do segmento de teatro de retornar imediatamente o

61

nome da cadeira

62

por entender que houve um erro conceitual por parte do Conselho ao aprovar esta alteração.
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Diante disso, Dianalliescu solicitou que o segmento encaminhasse um oficio ao Conselho para

64

que fosse debatido sobre qual procedimento burocrático a ser aplicado para reverter esta

65

questão, no caso de todos concordarem. Dando continuidade à pauta, Diana informou queo
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Conselho recebeu a documentação do segmento de museus e património histórico-cultural,
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comunicando a eleição dos novos representantes da cadeira, sendo Rafaela Lisboa a titular e

68

João Eduardo Wayand, suplente. Recebendo as boas-vindas do Conselho, Rafaela tomou posse

69

e fez uma breve apresentação a todos sobre a sua intenção de unir, por meio deste segmento,
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ano

da

que na nova lei passou a designá-la como "artes cênicas" - ao de origem,

a cultura ao turismo. Igualmente se apresentaram os novos conselheiros indicados pelo poder
público

conforme publicação no D.O. anexada nesta ata -

e que estavam presentes na

reunião, sendo: Leonardo Sindorf, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
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Dalmir Caetano, representando a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica, Sandra
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Oliveira Leite, representando a Secretaria de Educação; e Fernanda dos Santos Medeiros,
representando a Secretaria de Asistência Social. Todos fizeram uma breve exposição à plenária

76

sobre seus trabalhos, colocando-se à disposição para a construção das politicas públicas de

77

cultura, recebendo todos as boas-vindas da presidência do Conselho. Nessa hora, perguntado

78

se o IMCE havia feito as indicações dos conselheiros do poder público às comissões

79

permanentes e especiais existentes no CMC, Berg respondeu que o Instituto ainda está em

80

processo de escolha desses nomes, com exceção da Comissão de Projetos Culturais, que será

81

representada por Sandro Gomes e Leonardo Cerqueira. Completou dizendo que está

82

aguardando

33

superintendente de
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comissões. A seguir, foi realizada a votação para o preenchimento das vagas a serem
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representadas pela sociedade civil nas comissões permanentes de Projetos Culturais e de Etica.
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definição, por parte do Gabinete do Prefeito, da nomeação
Cultura, sendo este o fator decisivo para as demais indicações técnicas

também

a

do
nas

Como Elie Mikail precisou se desligar da Comissão de Projetos, Rafaela Lisboa se candidatou
a Comissão de
para substituf-lo. Marcelo Xavier se apresentou como interessado em integrar
Ética. Os dois nomes foram aprovados por unanimidade pela plenária. O próximo ponto de

valor do Funcultura baseado na Lei 8.087/2020. Dalmir Caetano iniciou sua
fala explicando que a referida lei começará a valer a partir de 2022, ainda que ela tenha sido

pauta

referiu-se

ao
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publicada no dia 29/12/2020, pois a Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO já havia sido

92

publicada antes, no dia 24/07/2020, determinando todas as diretrizes para a elaboração da Lei

93

Orçamentária Anual/LOA de 2021, na qual no
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de Cultura, conforme o Artigo 31 da Lei 8.087/2020. Dalmir aproveitou para pedir uma maior
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previao valor de 14% a ser destinado ao Fundo

dos membros dos conselhos municipais na audiência pública que tratará do
orçamento de 2022, ressaltando a importância desse evento, visto que esta é a ocasiäo em que

participação

os números do orçamento municipal são apresentados, de forma que as ações de políticas

discutidas e construidas
que se intenciona programar no governo sejam
coletivamente, com a sociedade civil. Destacou a relevância de se estreitar a relação e o diálogo

públicas

entre o poder público e a sociedade civil, para que propostas e projetos sejam apresentados
conjuntamente, no sentido de capitanear recursos. Sandro Gomes complementou, informando
receita em 2020, porém, a despeito da não realização do
que a Casa de Santos-Dumont gerou
repasse financeiro no ano passado, esta gestão assumiu o valor de R$ 61.000,00 depositados na
conta do Fundo de Cultura referente ao percentual devido, quitando, deste modo, a obrigação
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legal do municipio de repasse e de liquidação de alguns pagamentos pendentes desde o edital

106

de 2019. Diana lliescu lembrou que, ainda assim, faltou o cumprimento do repasse de 5% dao

107

orçamento do IMCE, fato este que será analisado pelo processo em andamento na 42 Vara Cível

108

para a qual a antiga gesto

109

Fundo. E que espera que o depósito devido deste ano seja garantido. Aproveitou para

110

perguntar sobre a previsão de liberação deste valor, já vislumbrando o pagamento do edital do

111

Fundo 2021 a partir de meados desse ano. Dalmir Caetano respondeu que entrará em contato

112

com a Secretaria de Fazenda para alinhar, juntamente com o IMCE, essa previsão de liberação

13

do financeiro à conta do Fundo. Certificando-se que não haveria mais nenhuma observaço

terá que se reportar com as comprovações dos extratos da conta do

ou
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Tala sobre esse ponto de pauta, seguiu-se para o próximo, relativo à questão do pagamento do

I5

edital Fique em Casa com Cultura, visto que há vários artistas contemplados que ainda não

l16

receberam. Sandro Gomes informou que todos os processos deste edital que passaram pelo

117

IMCE já foram empenhados e liquidados, dependendo agora da Secretaria de Fazenda realizar

I18

tais pagamentos, pois se trata da conta da prefeitura. Foi acordado que o IMCE converse com a

119

Secretaria de Fazenda para obter os esclarecimentos acerca do não pagamentoea informação

120

da previsão para que isso ocorra, ainda que a Diretoria Administrativo-Financeira do Instituto já

121

esteja entrando em contato diariamente com ela para cobrá-a nesse sentido. Sandro

122

aproveitou para registrar que alguns depósitos nas contas de beneficiários da Lei Aldir Blanc

123

continuam retornando e que, em função disso, o IMCE está apurando casoa caso, entrando em

124

contato com estes proponentes para viabilizar os pagamentos. Esgotadas todas as falas a

125

respeito do edital Fique em Casa com Cultura, passou-se para o próximo ponto da pauta,

126

referente à execução do edital do Fundo de Cultura 2020. Diana lliescu apontou que a sua

127

homologação está muito atrasada e que, em função disso, há uma proposta de que seus

128

projetos tenham o prazo de execução estendido para mais três meses, a partir da data da sua

129

publicação. Sandro Gomes replicou que está trabalhando com base na previsão de pagamentos,

130

dentro do cronograma de empenho do edital do Fundo, de forma a garantir que a Secretaria de

131

Fazenda deposite o valor devido no período equivalente ao da publicação do concurso. Sugeriu

132

que os projetos deste edital fossem lançados um por vez, ao longo do calendário da cidade,

133

como estratégia para que não faltem eventos culturais durante o ano todo, ainda que a maioria

134

deles tenha o formato virtual. A seguir, passou-se para a comunicação sobre um estudo em

135
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andamento de um capítulo a ser inserido no Código de Posturas. Este trabalho vem sendo

137

a ser aplicada em eventos culturais. André Amon, um dos participantes desse grupo e que vem

138

conversando com os representantes da Câmara dos Vereadores, bem como como seu atual

139

presidente, atualizou a plenária, de um modo geral, sobre esta reformulação do Códligo em prol

140

dos artistas, empreendedores e produtores de eventos presenciais, para que suas regulações

141

sejam mais adequadas e ajustadas de acordo com as demandas e necessidades dessa área,

142

através de arrolamentos de medidas que estão sendo debatidas e pleiteadas junto à comissão

143

interna da Cârmara Municipal. Esse debate gerou um manifesto com várias assinaturas, e André

144
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desenvolvido por um grupo de especialistas do assunto para tratar sobre a legislação especifica

se comprometeu de encaminhá-lo à secretaria do Conselho para ciência dos demais membras,
uma vez que tal revisão, segundo sua explanação, precisa contar com a participação da

sociedade civil

incluindoo Fórum Popular de Cultura e demais interessados de maneira a

consistência da normatização proposta, apresentando posicionamentos e conclusões
conjuntas. Dada a complexidade do assunto, Diana Iliescu propôs que esse debate avançasse

garantir a

informalmente, mas que ficasse centralizado no conselheiro André Amon, até chegar à próxima
reunlão do CMC, quando essa pauta estaria ainda mais atualizada. Com a concordância de
todos quanto a isso, passou-se para a questão da proposta da versão final da logomarca do
Fundo de Cultura elaborada

pela

Ascom. Foi

compartilhada

por Diana lliescu

a

imagem

da

última versão em preto-e-branco recebida por ela e ainda não aprovada. A proposta

apresentada está sendo submetida a impressões e opiniðes do Fórum Popular de Cultura, haja
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vista

ser esta

uma

obra coletiva. A versão final
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movimentos, conselhos
possível a contemplação dos
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encaminhada aos

constarem no edital, respeitando
valor, objeto, tipos de projetos e categorias a
a
de Cultura vigente. Diana abriu espaço para que
sempre as diretrizes do Plano Municipal
formato ou que apresentasse algum
plenária fizesse as colocações que quisesse em relação ao
Fernandes sugeriu que sejam aceitas
tipo de proposta de como deve ser este edital. Pedro
maior número
como forma de abranger um
inscrições por meio de CPF- além do MEl e CNPJde valores maiores sejam
de contemplados. Sandro Gomes propôs que os projetos
evitando que seja abatido um percentual grande
contemplados por CNPJ e os menores por CPF,
não haveria mais contribuições e
de impostos, no caso das pessoas fisicas. Certificando-se que
deu-se seguimento ao próximo ponto de pauta. Diana
propostas para o formato do edital,
recebeu por meio de ofício (anexado na
liescu relatou que o Conselho Municipal de Cultura
da logomarca do CMC na arte dos projetos da ONG Raízes do
presente ata) um pedido de uso
Xavier apresentou aos conselheiros mais informações
e do Instituto IDEAS. Marcelo

sobre

177

ser

definidos

172

176

deverá

aprove

que

Oficio

175

aprovada

eles insiram essa marca nos projetos.
proponentes ganhadores do edital do Fundo para que
da logo, foi encaminhado o próximo
Findas as trocas de ideias e sugestões acerca dessa versão
é
Diana lliescu informou que a intenção
ponto da pauta, referente ao edital do Fundo 2021.
de março, ou seja, que até lá sejam
o seu escopo na reunião ordinária
o Conselho

171

174

e

aos

este

pedido,

esclarecendo
e

se tratar

apenas de prestar

uma

homenageme dar

fóruns existentes, reconhecendo que graças a

visibilidade

eles é que foi

projetos no edital da Lei Aldir Blanc estadual. Explicou ainda
autorização do uso e o apoio da logo, não cabendo nenhuma
que o pedido seria apenas para
dos projetos. Comprometeu-se em enviar a arte
solicitação futura de recursos para a execução
seus

do trabalho para conhecimento de todos os conselheiros tão logo for disponibilizada pela

SECEC. Informou que, basicamente,

projeto

tem por

objetivo

a

retomada de circuitos de

de peças de artes
feiras, presenciais ou não, para venda de produtos artesanais, orgânicos,
culturais afins à economia solidária. Após estes
plásticas, contemplando diversas atividades
do Conselho nestes eventos, conforme
esclarecimentos, a plenária aprovou a inserção da logo
Caminhando para o próximo item
demonstrado no chat impresso e anexado na presente ata.
de pauta, Diana lliescu solicitou notícias sobre o andamento do processo de contratação para
ele está em análise no
manutenção do Portal Cultura Petrópolis, ao que Berg respondeu que
da Ascom. Diana solicitou urgência nesse
setor jurídico do IMCE e aguardando parecer
andamento, haja vista a necessidade do Portal de se manter atualizado, principalmente por
conta da grande quantidade de vídeos produzidos pelo Fique em Casa com Cultura, e pelos

demais editais, que precisariam ser divulgados. A segui, foram solicitadas notícias acerca das
licitações da restauração do painel da Djanira e da reforma do Centro de Cultura. Berg
houve a publicação da
respondeu que, com relação ao processo de restauração do painel, já
os próximos dias.
licitação, estando ele agora no Delca e aguardando o seu resultado para
Sobre a reforma do Centro de Cultura, o IMCE está em tratativas com a Promotoria para que

uma parcela de valores oriundos de um Termo de Ajuste de Conduta-TAC, proveniente de ação
civil contra bancos, seja direcionada à reforma e adequação para acessibilidade do banheiro
publico do prédio. Que, no caso de se observar demora na obtenção destes valores por este

196

meio, ele estará analisando, junto ao Juridico, a possibilidade de o IMCE dispor de seu próprio

197

orçamento para realização destas reformas, dada a urgência desta situação. Perguntado sobre

198

as obras do Palácio de Cristal e do Theatro D. Pedro, Berg respondeu que, quanto ao primeiro,

199

Soube que a empresa responsável pela execução da reforma está em processo avançado de

200

ajustes com o profissional arqueólogo. No que tange ao Theatro D. Pedro, ele relatou que

201

foram assinadas diversas plantas encaminhadas ao Corpo de Bombeiros. Patricia Hugueney,

202

chefe do escritório do INEPAC da Região Serrana e convidada pela Comissão do CMC de

203

Acompanhamento de Obras, colocou-se à inteira disposição, enquanto INEPAC

204

enquanto arquiteta, urbanista e cidadã - prontificando-se em ajudar com as rerratificações de

205

planilhas de medição da Caixa Económica Federal, pois já teve experiências anteriores com isso,

206

constatando o quanto é complexo, trabalhoso e rigoroso este processo, desde a sua

207

elaboração, até a fiscalização e a descrição de serviços. Disse que essa sua disponibilização para

208

contribuir com seu conhecimento técnico já fora oferecida por ela à prefeitura, ratificando esta

209

mesma proposta agora junto ao Conselho, tudo para que seja possível que as medições da

210

Caixa voltem a acontecer. Berg agradeceu à Patrícia pela disponibilidade; contudo, reforçou o

211

caráter técnico e profissional da atual equipe da Secretaria de Obras a

212

secretário, que é engenheiro concursado e fiscal da prefeitura além do esforço exitoso da

213

equipe de regularizar tais planilhas. No entanto, disse que irá solicitar que o secretário de Obras

214

entre em contato com ela para aprofundamento dos detalhes técnicos que envolvem este

215

trabalho. Diana lliescu pediu que Patrícia Hugueney retornasse ao Conselho com novas

216

informações

217

acompanhamento dos conselheiros, que estão muito preocupados com o andamento das obras

218

do Theatro D. Pedro. Dando sequência à reunião, foi observada a ausência de quórum

219

qualificado para votação da inserção, no CMC, da cadeira Cultura Viva, que representa os

220

pontos de cultura de Petrópolis, ficando esse item adiado para a próxima reunião ordinária,

221

sendo esta pauta considerada prioritária e urgente tão logo for alcançado o quórum

222

qualificado. Diana lliescu comentou a possibilidade de encaminhar na próxima assembleia a

223

criação de uma comissão de acompanhamento da criação da Lei de Incentivo Municipal à

224

Cultura, dada a necessidade da retomada dessa discussão. André Amon observou que o estudo

225

e a elaboração de um modelo desta lei já tinham sido feitos por iniciativa da sociedade civil, e

226

que essa minuta chegou a ser apresentada à Coordenadoria de Planejamento da prefeitura.

227

Lamentou que, segundo ele, essa lei tenha sido aprovada na Câmara Municipal como Lei de

228

Incentivo ao Esporte, que hoje está em vigor, excluindo a Cultura de seu texto. Berg replicou

229

dizendo que essa já era uma bandeira da Superintendência do Esporte e os estudos dessa lei já

230

estavam sendo feitos anteriormente à proposta de lei da cultura, com base em outras

231

legislações existentes em diversas cidades, o que contradiz com que o André falou a respeito de

232

utilizar um trabalho a favor do Esporte em detrimento da Cultura. E que, por outro lado, se

233

coloca sempre à disposição para trabalhar pelo desenvolvimento dessa Lei de Incentivoà

234

Cultura. Diana liescu ponderou que, a despeito dos gestores da Cultura terem sido de fato

235

"menos eficientes" do que os do Esporte nesse quesito, seria válido seguir com este debate e a

236

evolução deste trabalho dentro de uma comissão criada para esse fim, quando ai poderão ser

resultantes

desse

diálogo

entre

prefeitura

e

mas também

começar pelo próprio

INEPAC

para

ciência

e

237

analisadas as minutas até então propostas e os demais detalhes que envolvem o andamento

238

deste assunto. Abrindo para os informes gerais, lara Roccha anunciou que o Ponto de Cultura

239

Lingua de Trapo está organizando o lI Encontro Cultura Viva, a ser realizado no dia 19 de março,

240

convidando a todos a participarem de suas discussões. Também divulgou o Curso Cultura Viva,

241

oferecido gratuitamente pelo coletivo dos pontos de cultura, através do edital da Lei Aldir

242

Blanc. Berg comunicou as mudanças físicas ocorridas até agora no Centro de Cultura, dizendo

243

que a gerència passou a se instalar em uma sala do segundo andar do prédio, ocupada antes

244

por uma divisão do Cemitério Municipal. Dessa forma, a sala que anteriormente era ocupada

245

pela Gerência do Centro de Cultura, no terceiro andar, passaria a ser um local de atendimento a

246

projetistas e artistas, tendo inclusive a intenção de disponibilizar uma impressora àqueles que

247

precisarem ou mesmo que est o

248

coletivo de produtores culturais da cidade está se organizando para a criação de uma

249

Associação de Produção Cultural de Petrópolis. Maria Luisa lembrou que é preciso que seja

250

pautada a criação de uma Comissão de Revisão do Regimento Interno do CMC, para que haja

251

adequação dele à nova lei do SMC. Diana lliescu ponderou que é preciso, no entanto, aguardar

252

pela nomeação do ocupante do cargo de superintendente de Cultura para dar andamento a

253

este assunto. Ainda dentro dos informes, Diana lliescu esclareceu que está cedendo o seu

254

conhecimento técnico, de forma voluntária, para a realização de uma filmagem local sobre a

255

história da vida do padre Quinha, projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, uma vez que vários

256

profissionais convidados da cidade para a direção deste filme não puderam aceitar, devido a

257

compromissos assumidos em outros projetos ligados a esse mesmo edital. Deixou registrado

258

que ela não tem envolvimento nem com a pesquisa e nem com a idealização deste projeto, que

259

é, na verdade, uma obra coletiva e ligada à Oficina de Jesus, associação de assistência social

260

fundada pelo próprio padre Quinha. Informou também sobre outro projeto contemplado no

261

edital do Fundo 2020, que objetiva realizar uma mostra de todos os filmes que ganharam o

262

Prêmio Maestro Guerra-Peixe de Cultura em suas dez ediçðes. Sendo um desses filmes de sua

263

autoria, forarm cedidos por ela os direitos de sua exibição, também de forma gratuita, não

264

265
266
267
268

269

elaborando projetos culturais. Elie Mikail noticiou que o

recebendo por isso nenhum cachê. Sendo assim, frisou que ambos os projetos não estão
acarretando nenhum beneficio financeiro a ela, visto ela ser presidente do CMC e integrante da
Comissão de Projetos Culturais. Esgotados todos os comentários e colocações, Diana finalizou aa
reunião, agradecendo a presença e a participaçãó de todos. Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada por mim, Maria Luísa Rocha Melo, 12 secfetária do CMC, a presente ata, assinada
juntamente com a presidente do CMG, srà Diana (liescy. Petrópolis, 01 de marçq de 2021.

Diana liescu
Presidente
Maria Luísa Rocha Melo
12 Secretária

