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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho
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1

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mile vinte e um, às dezoito horas, pela

2

plataforma Google Meet de videoconferência, sob a presidência de Diana lliescu,

3

representante titular do segmento de audiovisual, reuniu-se o Conselho Municipal de

4

Cultura com a presença dos conselheiros representantes do Instituto Municipal de Cultura
e Esportes: Sandro Gomes, Maria Luísa Rocha Melo, Ana Carolina Vieira, Inez Petri e Andréa

6

Almeida, contando ainda com as seguintes outras presenças: conselheiro Augusto Andriolo,

7

representante da Coordenadoria de Planejanento e Gestão Estratégica; conselheiro Elie

3

Mikail, representante do segmento de artes cênicas; conselheira Rafaela Lisboa,

9

representante do segmento de museus e patrimônio histórico-cultural; conselheira Aline

10

Castella, representante suplente do segmento de audiovisual; conselheira Sandra Oliveira

11

Leite, representante da Secretaria de Educação; conselheira Neiva Maria de Abreu Voigt,

12

representante do segmento de dança; conselheira Lilia Olmedo Monteiro, representante

13

suplente do segmento de produção cultural; conselheira Rosa Damasceno Paranhos,

14

representante do segmento de artes visuais; conselheiro Sandro Jose Miguez Ribas,

15

representante do segmento de artesanato; conselheiro Marcos Carneiro, representante do

16

segmento de cultura germånica; conselheira Marjorie Wippel, representante da Secretaria

17

do Meio Ambiente; conselheiro Antônio Gastão, representante do segmento canto coral;

18

conselheiro Luiz Claudio, representante do segmento Bandas Marciais. Também presentes

19

0s visitantes, Carla de Carvalho (Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis),

20

Mônica Valverde (Afro Serra Petrópolis), Natália Kochem (arquiteta) e demais participantes

21

e ouvintes. Foi anunciada a pauta composta pelos seguintes itens: i) organização das

22

comissões do CMC de acordo com o seu Regimento Interno; i) apresentação da minuta da

23

Proposta de Lei Municipal de Incentivo à Cultura, aprovada pela Comissäo do CMC. Dando

24

início à reunião, a secretária do conselho Maria Luísa apresentou ao conselho as Comissões

25

e GT's e seus integrantes: Comisso

26

Rafaela Lisboa, Leonardo Cerqueira e Sandro Gomes; Comissão de Orçamento e Finanças -

27

André de Amorim, Diana lliescu, Leonardo Cerqueira e Sandro Gomes; Comissão de Etica -

28

Marcos Carneiro e Marcelo Xavier; GT "Cultura Petrópolis CMC", site da cultura- Natália

29

Azevedo, Diana lliescu, João Felipe Verleun, Lilia O. Monteiro, Felipe Laureano, Márcia

30

Cunha Ganem, André Amon, Leonardo Cerqueira, Ana Carolina Maciel; GT Criação do Plano

31

Municipal de Cultura-Sandro Gomes, Leandro Kronemberger, André Amon, Diana liescu,

32

Elie Mikail, Marcelo Xavier, Neiva Voigt, Natália Azevedo, Lilia Olmedo, Pedro Fernandes;

33

GTSeminário de Poiticas Públicas Marcos Pinho, Mônica Leão, Leonardo Sindorf,

de Projetos Culturais + Lei Aldir Blanc

Diana liescu,

34

Leonardo Cerqueira, André Amon, Diana liescu, Neiva Voigt, Natália Azevedo, Wanderléya

35

de Oliveira; GT Condições Fisicas dos Prédios e Espaços Públicos Históricos e Culturais

36

André Amon, Elie Mikail, Felipe Schmit, Daniel Garcia, Leonardo Melo,; Comissão Lei de

37

Incentivo à Cultura Sandro Gomes, Leonardo Cerqueira, Inez Petri, Yuri Moura, Aline

38

Castella, Elie Mikail, Neiva Voigt, André Amon. Após a apresentação foi identificado pelos

39

presentes que os nomes dos integrantes das comissões estão desatualizados. Surgiram

40

alguns questionamentos quanto a natureza das comissões e GT's à luz do Regimento

41

Interno do CMC, sendo votado e decidido que se pautasse o mesmo assunto para a próxima

42

reunião ordinária, dia 10 de maio às 18h de forma online. Outro ponto de pauta foi a

43

apresentação da minuta da Proposta de Lei Municipal de Incentivo à Cultura, aprovada pela

44

Comissão do CMC. Há algum tempo a Comissão tem estudado a minuta e elaborado

45

conforme a realidade da cidade, explicou a presidente Diana. No último mês o vereador

46

Dudu encaminhou um projeto de lei de incentivo à cultura, baseado na lei do ISS do Rio de

47

Janeiro. Com isso a comissão revisou este projeto e comparando com a minuta finalizou a

48

redação do documento que apresentou nesta reunião. Foi lida na integralidade, onde cita

49

os aspectos de dedução fiscal, princípios e a dinâmica do repasse e acesso a lei. Surgiram

50

algumas explicaçöes, onde Sandro Gomes lembra das competências institucionais, previstas

51

na própria lei, não cabendo ao conselho legislar, mas propor sugestões a lei. Frisou ainda

52

que a questão da Fazenda implica na análise da renúncia de impostos, ou seja, previsão

53

financeira direta para o poder público por assim dizer, em prol do financiamento dos

54

projetos culturais. O sr. Marcos Carneiro defendeu que se aprove a minuta para não sermos

55

atropelados pela proposta do legislativo, mas sim trabalhando junto ao legisilativo. Foi posta

56

em votação a minuta, onde o conselheiro Elie Mikail se absteve, defendendo que ao

57

momento de análise e estudo da mesma foram extraídos alguns artigos e que não se

58

retornou a mesma para análise no tempo oportuno na comissão, sendo encaminhado

59

documento de resposta ao vereador Dudu, motivo este em que o conselheiro, inseguro com

60

o encaminhamento do trâmite do documento pediu a sua saída da Comissão. Ao final

61

conforme foi aprovado nesta reuniäo por quase unanimidade o conselho enviará a minuta

62

da lei de incentivo fiscal à cultura proposta pela Comissão de Lei de Incentivo do CMC para

63

o gabinete do Prefeito e para todos os vereadores. Lembramos que o texto ainda pode ser

64

alterado pelo executivo, pelo legislativo ou por sugestões nossas e da sociedade civil em

65

geral em reunião com a Comissão de Cutura da Câmara ou audiència pública. Foram dados

66

67

alguns informes gerais quanto a prorrogação dos prazos dos editais em andamento.
Diana agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Foi lavrada por mim, Elie Mikail

68

Chideé Akl, 29 secretário do CMC, a presente,ata,assinada juntamente com a presidente do

69

CMC, sra. Diana lliescu. Petrópglis,3 de maip del2021.
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