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Tempos de novos investimentos para a Cultura de São Pedro da Aldeia - Os 

avanços significativos que vivenciamos na Cultura em São Pedro da Aldeia é uma motivação, 

considerando a ampliação do orçamento da pasta com a mudança de estrutura para uma unidade 

exclusiva da Prefeitura, na sequência do reconhecimento do prefeito Fábio do Pastel com a Cultura 

local e o lançamento inédito de editais e diversos projetos culturais em execução, ampliando as 

atividades de arte e cultura da cidade. 

 

Desde o início de nossa gestão, temos mantido amplo diálogo junto à sociedade civil, através de 

reuniões online ou presenciais com os agentes culturais, artistas independentes, movimentos livres 

e com integrantes do Fórum Permanente de Cultura, em um interessante exercício de cidadania 

cultural. Neste sentido, seguimos atentos para garantir maior celeridade nos processos de execução 

das novas Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2, recentemente aprovadas pelo Congresso Nacional, 

com fundamentais recursos do Fundo Nacional de Cultura para São Pedro da Aldeia, em forma de 

prêmios e editais, atendendo diretamente artistas, agentes e produtores culturais. 

 

Estimular a viabilização de mais financiamentos indiretos, em especial, através da Lei do ICMS, é 

nossa meta com a programação especial iniciada no mês de julho: A Secretaria Municipal de Cultura 

promove pontuais encontros dedicados à apresentação da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do 

Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-

RJ). A lei, criada em 1992, permite que empresas contribuintes de ICMS patrocinem projetos 

culturais utilizando o incentivo fiscal concedido pelo Estado. Os recursos previstos para 

financiamento de projetos culturais em 2022, via Lei do ICMS, ultrapassam o valor de R$ 130 

milhões. Esse volume de recursos é destinado para o setor cultural via renúncia fiscal, por meio de 

projetos culturais que ficam autorizados, pela SECEC-RJ, a receber verbas oriundas do ICMS, direto 

das empresas privadas. 

 

Abrindo os encontros, o café da manhã com empresários no gabinete do Prefeito foi ocasião 

especial para a apresentação deste mecanismo de fomento e as experiências positivas de empresários 

que investem em cultura. O encontro foi estratégico para sensibilizar os empresários da cidade e 

região, conhecendo a Lei Estadual de Incentivo à Cultura do RJ.  

mailto:cultura@pmspa.rj.gov.br


 

_________________________________________________________________________ 
Avenida Francisco Coelho Pereira, 255 – Centro – São Pedro da Aldeia – RJ  
Tel.: (22) 2625 5167 | E-mail: cultura@pmspa.rj.gov.br | CEP: 28941-068 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 
A Lei do ICMS é 

alternativa vigorosa de apoio aos projetos culturais, a partir dos 3%   de imposto da empresa que 

pode ser direcionado aos projetos culturais, com autorizo da SECEC-RJ.  

                                                                                                                                                                   

Logo após o café com empresários, a programação inclui a   Oficinas do ICMS para instruir artistas, 

produtores e agentes culturais sobre o funcionamento da lei do ICMS, com informações sobre os 

prazos e como cadastrar os projetos culturais no Sistema Desenvolve Cultura, da Secretaria de 

Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC-RJ), entre outros esclarecimentos.  

 

Durante a oficina, inauguramos o Núcleo de Apoio à Elaboração de Projetos Culturais da 

Secretaria Municipal de Cultura, responsável por acompanhar os artistas, agentes e produtores 

culturais nos meses de agosto, setembro e outubro. Será mantido atendimento pontual à sociedade 

civil, com atendimento presencial ou virtual, com a convidada Rosite Val, atriz e assistente de 

direção do Armazém da Utopia, e as servidoras da SEMUC, Cleise Campos, técnica em políticas 

culturais, e Josephane Lima, assessora técnica da pasta.  

Horários de atendimento do núcleo na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos: 

Segundas-feiras: 15h às 17h (presencial) 

Quartas-feiras: 20h às 22h (agendamento virtual: casadaculturapmspa@gmail.com) 

Quintas-feiras: 10h às 12h (presencial) 

 

Acompanhe nossas agendas e atividades nas redes sociais (página oficial facebook: 

www.facebook.com/culturapmspa), ou visite nossos equipamentos culturais: 

 

Casa da Flor – de quarta-feira a domingo, das 10h às 12h e das 13h às 17h/Contato: (22) 2625 5167 

Escola de Artes Municipal – de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h/Contato: (22) 99275 2081 

Biblioteca Municipal – de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h/Contato: (22) 2625 5167 

Teatro Municipal Átila Costa (reabertura em breve, após finalização de obras) 

Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos - de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 

Contato: (22) 2625 5167 

 

                                                                                                                    THIAGO SILVA MARQUES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 
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