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Aos dez dias do mês de maio 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 lliescu,
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representante titular do segmento de audiovisual, reuniu-se o Conselho Municipal de
Cultura com a presença dos conselheiros representantes do Instituto Municipal de Cultura:

4
5
6
7
8

Leandro Kronemberger, Sandro Gomes, Leonardo Cerqueira, Andréa Almeida, Inez Petri,
Nilcéa Fráguas, Ana Carolina Vieira, Catarina Maul e Isis Jader Barreto. Contando ainda com
as seguintes outras presenças do poder público: conselheira Fernanda Ferreira e Maria da
Penha, representantes do Gabinete do Prefeito; conselheira Viviane Castro Souza,
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representante da Secretaria de Educação; conselheira Marjorie Wippel, representante da
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Secretaria do Meio Ambiente; conselheira Fernanda dos Santos Medeiros, representante
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da Secretaria de Assistência Social; conselheiro Eduardo Gomes Barbosa, representante da
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico; conselheira Evany Noel e Marlia Mills,
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representantes da Turispetro; conselheira Julia Bender, representante da Coordenadoria de
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Juventude; conselheiro Leonardo Macachero e Juliana Fernandes, representantes da

15

Coordenadoria de Comunicação Social; conselheiro Marco Antonio Kinkin, representante
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da Coordenadoria de Promoção da lgualdade Racial; conselheiro Augusto Duarte Andriolo,

17

representante da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica; conselheiro
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vereador Yuri Moura, representante da Câmara Municipal; conselheira Juliana Salvini e
Fabricia da Silva Oliveira, representantes da Secretaria de Esportes. Representando a
sociedade civil e segmentos da cultura: conselheira Wanderléya de Oliveira e Neiva Maria
de Abreu Voigt, representantes do segmento de dança; conselheira Rosa Damasceno
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Paranhos e Margareth Mattos, representantes do segmento de artes visuais; conselheiro
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Elie Mikail e Jorge Rossi, representantes do segmento de artes cênicas; conselheiro Luiz
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Claudio Lima, representante do segmento de Bandas Marciais; conselheiro Wesley
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Costalonga, representante do segmento de música; conselheiro Antônio Carlos Leal Gastão,
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representante do segmento canto coral; conselheiro Marcos Carneiro, representante do
segmento de cultura germânica; conselheira Dianalliescu e Aline Castella, representantes
do segmento de audiovisual; conselheiro Marcelo Xavier eS andro Ribas, representantes do
segmento de artesanato; conselheiro Lucas Sixel, representante do segmento cultura de
rua, conselheiro André Amon e Lilia Olmedo Monteiro, representantes do segmento de
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produção cutural; conselheira Dafne de Souza e Ana Carolina Mayworm, representantes
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do segmento de Moda e Design; conselheira Rafaela Lisboa, representante do segmento de
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museus e patrimônio histórico-cultural; conselheira Dalva Ribeiro, representante do
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Conselho de Turismo; conselheiro Pedro Fernandes e Adriana Sêmola, representantes do
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; conselheira lara
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Roccha e Ariel Barbosa, representantes do segmento de pontos de cultura; Também
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presentes os visitantes: Juliana Possas (Fiocruz Petrópolis), Carla de Carvalho (Centro de
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Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis), Mônica Valverde (Afro Serra Petrópolis),
Lucinéia Oliveira Vieira (Radio Poste comunitária Vila Rica), Felipe César (mandato popular
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Yuri Moura), Rachel Wider (Casa de Petrópolis), Claudia Baima (UERJ), Pita Cavalcanti
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(Grupo Teatral Pessoal A), Luciana Viveiros (Presidente do Comtur), Suzane Werdt
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(musicista e produtora cultural), Cristina Sousa Lima (artista visual), Camila Filardi Leal
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(núcleo de moda consciente), Guilherme Barcelos (produtor),

44

Simone Wayand (Museu Casa Santos Dumont), Guilherme Freitas (UJS), Cláudia Castilhos
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Leal (estudante), Evandro Sudério Ribeiro (Empreendimento Artes & Delicias - Fórum FESP
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de Petrópolis), Fátima Mendonça (professora de artes), Ana Luiza Castro (IMC), Lurdinha e
Teresa Cristina (Projeto Social Aprendendo a Brincar) Jucenira Rezende (ONG Raizes do
Oficio), Júlio César (Segredos da Mata), Bebeto Tavares (Coordenador CEU da Posse- IMC),
Paulo Campinho Carvalho (IMC), Elisabeth Silveira (atriz2), Bruno Sader, Vánia Cristina do
Nascimento, Ayane Rocha, Árvore Poética e demais participantes e ouvintes. Realizada a
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leitura dinámica e a aprovação da ata referente à assembleia ordinária ocorrida no mês de
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abril.Foi anunciada a pauta composta pelos seguintes itens: i) Leitura dinamica e aprovação
das atas anteriores; i) Posse das novas conselheiras do segmento de moda e design; i")
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Apresentação dos novos conselheiros de pontos de cultura (Cultura Viva) e de esportes; iv)
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Carla Coelho (produtora),

Composição das comissões; v) Debate sobre conversão do GT do projeto estruturante em
comissão seguindo o regimento; vi) Reciprocidade das cadeiras do CMC nos outros
conselhos; vii) Manutenção do Portal Cultura Petrópolis; vii) Informe sobre o edital do

Fundo de Cultura 2021; ix) Informe sobre a Lei de Incentivo à Cultura, x) Pedido de apoio
do segmento de cultura germânica para o Bicentenário da Imigração Alem

no Brasil; xi)

Restauração do monumento (águia) da Praça Visconde de Mauá; xii) Noticias sobre as
licitações do Painel da Djanira, reformas do Teatro D. Pedro, CDC e Palácio de Cristal; xii)
Informes gerais; Inicialmente Sandro Gomes pediu a inclusão na ata dos seguintes assuntos:
referendo das cadeiras e a criação da cadeira de esportesea cadeira de pontos de cultura.
Em seguida foi dada a posse das novas conselheiras do segmento de moda e design. Dafne
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da cadeira
de Souza e Ana Carolina Mayworm se apresentaram lembrando da importância
de moda, do potencial da moda na cidade de Petrópolis e sobre a experiência pessoal de
cada uma, dando ênfase ao seu papel cultural. Agradeceram a todos a oportunidade
estando a disposição para participação nas atividades do conselho. Adiante foi feita a

apresentação dos novos conselheiros de pontos de cultura e de esportes. Apresentaram-se
lara Roccha e Ariel Barbosa, representantes dos pontos de cultura, onde lembraram do
sociedade e a incluso da rede Cultura Viva no portal da cidade, a atuação da
rede na pandemia e a participação nos editais. Lembraram ainda que hoje são 11 coletivos,

diálogo com a

a rede cultura viva oficialmente criada, representação esta que pretende dialogar com 0

Leandro

sociedade, pondo a periferia no centro da participação.
da secretaria de
Kronemberg apresentou Juliana Salvini, diretora administrativa financeira

poder público

e

toda

a

também a posse dos
esportes e sua suplente Fabrícia da Silva Oliveira. Inclui-se
representantes do IMC, Catarina Maul e Dra. Isis Jader onde lembraram da importância da
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cultura na cidade, suas participações no meio através da produção cultural, da educação e
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seus segmentos, estando abertas ao diálogo e a troca com a comunidade. Julia Bender se
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apresentou pela coordenadoria de juventude. Maria da Penha lembrou que a mesma
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representa o gabinete do prefeito e não a sra. Mônica Leão. Passada a palavra, Diana
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explicou que no segundo semestre teremos a revisão do plano de cultura e que é
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importante a participação de todos, cita que a formalização das cadeiras criadas est em
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andamento como a ateração da lei, lembrança feita também por Sandro Gomes. Seguiu-se
assim para o debate sobre a composição das comissões, a saber: Comissão de Etica Elie
Mikail, Marcos Carneiro, Inez Petri e Andréa Almeida. Comissão da Lei de Incentivo - Aline
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Castella, Diana liescu, Neiva Voigt, Pedro Fernandes, Sandro Gomes, Leonardo Cerqueira,
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sis Jader e Yuri Moura. Juliana Salvini se dispôs a auxiliar na comissão, no que diz respeito
a aplicação da lei de incentivo. Comissão de Projetos Culturais + Lei Aldir Blanc Diana
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liescu, Rafaela Lisboa, Leonardo Cerqueira e Sandro Gomes. Comissão de Orçamento e
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Finanças- André de Amorim, Diana lliescu, Leonardo Cerqueira e Sandro Gomes. Sobre o
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debate da conversão do GT do projeto estruturante em comissão, seguindo o regimento,
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Sandro Gomes lembrou que os Grupos de Trabalho não estão previstos em lei, que as
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comissões permanentes e provisórias têm suas especificidades e que o encaminhamento
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ideal seria a inclusão da Comissão permanente do site, e até a emenda legislativa, criarmos
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a comissão especial do mesmo. Promoveu-se um debate quanto ao assunto, onde
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defendeu-se que a Comissão do Projeto estruturante que agora é a Comissão de
Comunicação e Divulgação de cultura do CMC já é uma comissão e já estava elaborando o
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seu regimento, segundo Lilia Monteiro. Diana encaminhou a votação sobre a comissão do
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site: passou a ser definida por 8 integrantes, 4 da sociedade civil e 4 do poder público -
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Leonardo Cerqueira, Catarina Maul, Isis Jader, Ana Carolina Vieira, Rafaela Lisboa, Lilia
Monteiro e Diana liescu. A sociedade civil ficou de consultar o conselheiro André Amon e
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finalizar a composição da mesma. A conselheira Dafne se dispôs a participar desta comissão.
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O assunto do GT do seminário de políiticas públicas ficou suspenso para um momento breve
e mais oportuno devido à pandemia. Sobre o Gt de revisão do plano: como a lei foi alterada
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eo plano terminou a validade, foi feita uma lei para prorrogara discussão do plano, com
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diretrizes, e nesse momento, segundo Leonardo Cerqueira, o conselho vai criar um plano
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novo com uma nova comissão. Alguns nomes foram votados entre os conselheiros Jorge
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Rossi, Neiva Voigt, Elie Mikail, Pedro Fernandes e lara Roccha. Foi votadoe aceito que a
comissão tenha 8 integrantes (4 e 4), em breve se voltará ao assunto se criando toda a
dinamica para discussão, confecção e aprovação do plano e indicação dos demais
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Sobre o Gt de Obras Sandro Gomes defende que é preciso entender as
representantes.
fungoes institucionais de cada organismo dentro do conselho e neste grupo priorizaro
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acompanhamento, coleta de informações, com imediato encaminhamento ao conselho. O
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acompanhamento das obras ao seu ver não necessita de GT, sem previsäo legal,
continuando, como é feito, o pedido junto a secretaria de obras, donde o IMC é a favor
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deste. Neiva Voigt, Pita Cavalcanti, Pedro Fernandes, Rafaela Lisboa e Elie Mikail
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corroboram a essa fala defendendo mais uma vez que o mesmo é um grupo de conselheiros
e representantes da sociedade civil dispostos a acompanhar o que está acontecendo e
informar ao conselho. Decidiu-se então ao final do debate permanecer como um coletivo
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de conselheiros que continuaräo fazendo a fiscalização das obras públicas dos patrimônios
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da cultura no municipio de Petrópolis. O item de pauta sobre a reciprocidade das cadeiras
do CMC nos outros conselhos ficou para próxima reunião do dia 14 de Junho. Sobre a
manutenção do Portal Cultura Petrópolis foi informado que será feito termo aditivo e
renovação do contrato no próximo ms, para as últimas modificações. Serão contratados
dois serviços distintos com verba própria do IMC (um técnico profissional de TI para

119

123
124
125
126
127
128

manutenção do site e contratação de um jornalista para acompanhamento das mídias
sOciais) e quem passaria o conteúdo seria a comissão. Sobre o edital do Fundo de Cultura
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2021 a Comissão de Projetos está terminando a minuta, escopo do edital, finalizando o
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texto e levando a apreciação do jurídico. Sobre o escopo do edital, será fechada a minuta
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nessa semana para execução provável de setembro a dezembro. Sobre a Lei de Incentivo à
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Cultura a comissão recebeu algumas novas considerações de técnicos, como o sr. Leonardo
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Stadler, sendo encaminhada a versão atual às autoridades onde em breve seráretomado
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debate na câmara dos vereadores, provavelmente na comissão de cultura. Sobre o ponto
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de pauta do pedido de apoio do segmento de cultura germânica para o Bicentenário da
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Imigração Alem
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não estava na sala devido a uma live sobre o mesmo assunto e avisou no chat da reunião
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que precisaria se ausentar, seguindo para o assunto da restauração do monumento (águia)
da Praça Visconde de Mauá. O IMC está cuidando da restauração, Berg comentou que teve

140

a visita do arquiteto Mario e a restauradora Luciana onde foi feito termo de referência a ser
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executado por dispensa, para que no próximo mês se possa licitar. Sobre as licitações do
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Painel da Djanira, Sandro informou que o Delca abriu envelope, revalidando a licitação na
data de hoje 10 de maio e até amanh haverá parecer juridico adjudicando objeto, para
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homologação. Sobre o Theatro D. Pedro, Virna da Secretaria de obras informou que os
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restauradores estão adiantando e em breve a obra será retomada. Diana pediu que a
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secretaria de obras desse uma devolutiva sobre as visitas ao Theatro. Sobre o CDC: com
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previsão de despesas de 4 milhöes para sua reforma, o IMC não dispõe de recursos. Para
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tal está se tentando verba no BNDES, além de micro projetos e termo referência de verbas
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próprias de eventos que não estão acontecendo para manutenção de portas, vidros,
elétrica, manta asfáltica, (nos trechos onde é sólaje, não possuindo telhado) além do teatro,
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no Brasil, quando o momento se fez oportuno para o pedido, o conselheiro
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cinema e outras salas. Evany Noel da Secretaria de Turismo informou que o secretário de
turismo pediu informações à Obras sobre o Palácio de Cristal. Houve a contratação do
prazo de análise

153

arqueólogo, emissão do laudo em 22 de abril, encaminhado ao Iphan e
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e aprovação de 22 de maio. Após essa aprovação as obras poderão ter continuidade,
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execução dos serviços
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no

palácio.

Passou-se então para

os

com

informes gerais: sobre

o

edital

2020 os empenhos já foram encaminhados, todos eles, e quanto aos cronogramas de
execução Sandro pediu para entrar em contato com a Catarina que informou também que
irá começar, o "IMC nas redes", conversas culturais na próxima quarta-feira. Monica
Valverde convidou a todos para "32 Semana das Pretas Afro Serra", hoje - 10/05-Segunda-
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Feira- 19h, com Andresa Chaves, podendo ser assistido pelo canal do Youtube: Afro Serra
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Petrópolis, tendo o apoio do IMC e do Blog do Alê, onde a secretaria de cultura oferecerd
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um prêmio para todas as participantes de todas as edições. lara informa que a Academia
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Brasileira de Poesia, Casa Raul de Leoni, completa 38 anos de existência e como diretora de
cultura irá promover uma agenda de produção literária, na produção de poesia, falando
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sobre a transição de academia petropolitana para brasileira nas lives da instituição. Claudia
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Baima agradece o convênio da UERJ junto ao museu do colono com a reabertura dia 17 para
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o início do projeto de elétrica através do edital do lbermuseu, parceria fundamental para
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todos. Lilia divulgou o evento na Casa de Petrópolis, com dois dias de palestras: "200 anos
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de Independência do México", 26/05 18h30, e "Monumento da Águia e da Serpente em
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Petrópolis: enigma, pesquisa e restauração", 04/06 no mesmo horário, com presença do
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Consulado do México e restauradores do monumento. Evento presencial e com inscrição
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pelo e-mail,culturacasapetropolis@gmail.com. Lembra ainda da exposição na instituição
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que em breve contará com um site de visita guiada. Divulga também o projeto "Cultura pra
que?" com participação de conselheiros em debates de filmes às sextas-feiras, pelo zoom,
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com endereço a ser divulgado nas redes. Diana agradeceu a presença detodoseencerrou
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a reunião. Foi lavrada por mim, Elie Mikail Chideé Akl, 29 secretário do CMC, a presente ata,

177

assinada juntamente com a presidente do CMC, sra. Diana liescu. Petrópolis, 10 de maio

178

de 2021.

Diana lliescu
Presidente

Elie Mikail Ehideé Akl

2 Secretário

