
 

ATA DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA LEI ALDIR 

BLANCCOMPOSTO POR QUATRO MEMBROS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DO RIO DE JANEIRO E QUATRO 

MEMBROS DO PODER PÚBLICO. Às dezesseis horas e vinte e três minutos de 

vinte e oito de outubro de dois mil e vinte, o Grupo de Trabalho para a Lei Aldir Blanc 

reúne seus membros integrantes na modalidade virtual, com sala remota via internet, 

participando os membros titulares, Thiago Sales, Janaina Magalhães, Vanessa Neri, 

Júlia Franca, Rosa Perdigão, Rayanne Pacheco. Justificado o uso da alternativa virtual 

em função do decreto do Prefeito Marcelo Crivella, Nº 47247 de 12 de março de 2020, 

o Grupo de Trabalho inicia com os informes sobre as ações que a Secretaria Municipal 

de Cultura está realizando para a execução da Lei Aldir Blanc. Com a fala, o 

Subsecretário Thiago Sales informa sobre os números de inscritos nos editais da Lei 

Aldir Blanc até a data de ontem, vinte e sete de outubro de dois mil e vinte, sendo, no 

Memória Técnica, 443 pessoas; Arte & Escola, 701; Fomento a Todas as Artes, 239; 

Ações Locais, 103; e no credenciamento de pareceristas, 168 pessoas. Continua ainda 

esclarecendo que foi percebida a diferença de inscritos do Ações Locais para o Arte 

Escola, e foi identificado que essa diferença se deu pela dificuldade de as pessoas 

fazerem o envio do vídeo. Por conta disso, a secretaria estará publicando uma errata 

amanhã, dia vinte e nove de outubro de dois mil e vinte, liberando o candidato dessa 

obrigatoriedade do vídeo. Deste modo, este passa a ser opcional, e o prazo para o edital 

de Ações Locais se estenderá por mais três dias. O subsecretário continua seu informe 

sobre o pagamento do inciso II: comunica que no dia vinte e oito de outubro estará 

sendo publicada, no Diário Oficial do Município, a relação dos homologados com os 

respectivos valores e que o prazo para recurso será de três dias. Ato contínuo, prossegue 

a fala afirmando que, para facilitar o processo, a Secretaria estará incluindo no espaço 

do site um modelo de autodeclaração para ajudar as pessoas que possuem dificuldades 

com o comprovante de residência. Prossegue sua fala com a informação de que o 

atendimento presencial continuará acontecendo em todos os postos já determinados pela 

mesma e que, na sede, no dia de hoje, já haviam sido realizados 35 atendimentos 

presenciais. Esse atendimento envolve, desde prestar esclarecimentos básicos, inclusive 

auxiliar o trabalhador da cultura a abrir conta bancária. O subsecretário finaliza a sua 

fala se comprometendo a manter este Grupo de Trabalho abastecido de informação 

atualizada. Nada mais havendo a tratar, foram dados por encerrados os trabalhos às 

dezessete horas. Eu, Janaina Alves Magalhães, lavrei a presente ata, que vai por mim 

assinada e pelos membros deste Grupo de Trabalho presentes que desejam testemunhar 

fiel o atesto. 


