
 

ATA DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA LEI ALDIR BLANC 

COMPOSTO POR QUATRO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

POLÍTICA CULTURAL DO RIO DE JANEIRO E QUATRO MEMBROS DO 

PODER PÚBLICO. Às dez horas do dia seis de novembro 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, 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 a fala do Subsecretário Thiago Sales 

cumprimentando os presentes e apresenta um panorama atualizado sobre a execução da 

Lei Aldir Blanc. Ele então participa os números de inscrições nos editais do inciso III, 

sendo, para o Arte & Escola, 1.345 inscritos, 1173 habilitados e 172 inabilitados; m 

Preservação de Memória Técnica, houve 722 inscritos, 635 habilitados e 87 

inabilitados. Em Ações Locais, 762 inscritos, 411 habilitados e 351 inabilitados. Em 

Fomento a Todas as Artes, 1531 inscritos, edital com o maior número de inscrições, 

ficando com 1300 habilitados e 231 inabilitados O edital de Pareceristas recebeu 341 

inscrições, sendo 207 habilitadas. Já em relação ao subsídio do inciso II, o Subsecretário 

participa que, até o momento, há 1605 habilitados, e que considerações podem ser feitas 

nesse panorama, como a observação sobre o Edital de Ações Locais, em que é possível 

perceber uma baixa adesão. Há aqui a compreensão de que o principal motivo seria a 

exigência de um vídeo, visto que as pessoas estavam com muita dificuldade de o 

encaminhar, o que gerou a publicação de uma errata que tornava o vídeo facultativo, e, 

logo após isso, houve um aumento de quase três vezes no número de inscritos até então. 

Ainda que tal quantitativo tenha sido baixo quando comparado ao número de inscritos 

no Edital Arte & Escola, é inegável que a modificação citada ampliou a participação de 

proponentes no edital de Ações Locais. Reitera que a modificação foi um acerto, dada a 

melhoria da realidade que se desenhava, ou seja, tínhamos o edital com maior tempo de 

inscrições e que quase se tornara o de menor número de inscritos, fato que pôde ser 

alterado com a análise do problema e a mudança de postura da secretaria. Thiago Sales 

afirma ser importante ainda olhar a relação proporcional entre os números de habilitados 

e inabilitados, que acaba se tornando pequena frente ao número de inscrições recebidas. 

Ele complementa que os prazos de pagamentos previstos na lei estão sendo observados, 

ou seja, o que dinheiro deve chegar às contas dos contemplados até o próximo dia trinta 

de novembro. Para tanto, o estabelecido na subsecretaria é da entrega da relação dos 

contemplados no próximo dia dezessete, ou seja, uma programação de publicação do 

resultado final dos editais na mesma data. Além desses informes que devem ser 

amplamente divulgado por todos, o subsecretário acrescenta que os prazos são muito 

curtos e a divulgação do cronograma com essas datas será disponibilizada. diminuindo 

também a grande demanda que esta secretaria tem recebido em busca de informações. 

Em função disso, decidiu-se ampliar o plantão de atendimentos. Rayanne Pacheco 

afirma que há divergências entre os números apresentados pelo subsecretário e os dados 

que a mesma possui, indagando se o panorama apresentado hoje já contempla as 

pessoas que tiveram seus recursos aceitos. Nesse sentido, Rosa Perdigão solicita que 



seja encaminhado para o whatsapp do Grupo de Trabalho os números apresentados pelo 

subsecretário. Este lhe participa que haverá uma peça construída pela equipe de 

comunicação constando tais números e a que mesma será divulgada. A estratégia é de 

unificar os informes e evitar replicações diversas por mensagens de texto que podem 

provocar equívocos e confundir os contemplados. E, devido à característica desse grupo 

de contemplados, onde muitos nunca receberam recurso público, aumenta a 

responsabilidade do poder público em atender às demandas que o desconhecimento 

sobre as etapas processuais que Administração Pública requer, em especial, quanto às 

exigências que serão necessárias ao ente federativo, e que o contemplado também 

precisa fornecer. O subsecretário compartilha que, quanto aos inscritos no inciso II, sua 

maior preocupação é com coletivos e MEIs, por não terem a mesma estrutura e 

entendimento sobre a prestação de contas que os CNPJs, visto que o expresso na lei em 

relação ao recurso foca-se nos ritos administrativos e, se os coletivos não apresentarem 

suas prestações de contas corretamente, isso poderá acarretar em problemas sérios, 

como a própria impossibilidade de receber outros recursos. Junto a isso, haverá ainda a 

responsabilidade sobre a secretaria de dizer qual foi a penalidade dada a tais pessoas em 

uma situação de irregularidade na prestação de contas. Nesse sentido, há, neste 

momento, esforços desta secretaria para que o trabalho de comunicação externa seja 

centrado no inciso II, para esclarecer as pessoas ao máximo e contribuir para seu 

entendimento, diminuindo as possibilidades desse impacto negativo de inadimplência 

com a lei. Thiago segue ressaltando, nas parcerias, a necessidade de ampliação de 

divulgação correta desses informes de acompanhamento aos contemplados. Assim, ele 

afirma que o principal objetivo deste encontro é atualizar o Grupo de Trabalho com 

clareza sobre as informações e buscar entender qual seria a melhor forma de manter essa 

comunicação, a fim de diminuir o fluxo de dúvidas e não gerar ainda mais. Rayanne 

Pacheco tem a fala e afirma que a comunicação que ela estabelece com o grupo de 

contemplados da AP5 tem seu comprometimento diário com seus informes e 

orientações. Thiago então reforça que percebe que falta clareza quanto à informação 

correta por parte do próprio Grupo de Trabalho, o que tem ocasionado o aumento no 

fluxo de questões que chegam à sede. Por isso, ele compreende a necessidade de se 

passar a informação de forma correta, situação que ainda se percebe falha. Logo, se a 

secretaria não consegue deixar claro para um grupo tão pequeno, que é este Grupo de 

Trabalho, é provável que a extensão dessa falta de clareza tenha chegado aos cidadãos 

cariocas. Rayanne Pacheco compartilha que há realmente muita insegurança em replicar 

alguns informes, mesmo que sejam os básicos, devido à própria característica de 

mudanças e execuções que não acompanham o fluxo de atualização deste Grupo, 

exemplificando que a própria data para pagamento do inciso II, prevista para esta 

semana, não está se concretizando, visto ser hoje sexta-feira e ainda não ter sido 

publicado nada em Diário Oficial. Assim, muitos coletivos, ao buscarem tal informação, 

mesmo que básica, ela mesmo a desconhece. Por isso há o pedido de passar 

informações ao Grupo de Trabalho, porque, por mais que pareçam óbvias, por vezes não 

o são. O Subsecretário Thiago então pede atenção à formulação dos questionamentos, 

em face à agilidade necessária a este momento, lembrando ainda que a previsão inicial 

seria de dar andamento aos habilitados e contemplados, e que, na semana seguinte, seria 

divulgada a respostas dos recursos, resultando assim em datas diferentes de pagamento. 

Ele ressalta que a forma de pagamento por empenho é por faixas de pagamento e não 

por ordem de contemplados. Ainda sobre a comunicação com este Grupo de Trabalho, 

Rayanne declara que a ferramenta de informação por áudios tem sido eficiente e ágil 

para atualizações. O tempo destinado à reunião na plataforma virtual termina, e novo 

link é enviado aos participantes a fim de concluírem o assunto. Já em nova sala virtual, 



Rayanne reforça que a comunicação pelo áudio para atualização foi bem recebida por 

todas e afirma que, ainda que não possa ser especificamente pelo subsecretário, que 

alguém comunique ao grupo o informe que venha a ocorrer. O subsecretário e o grupo 

concordam que o tempo curto para execução é fato, e Thiago reforça que o uso do 

inciso II visa à manutenção do espaço e que precisa ser reforçada em cada fala, a fim de 

não causar ruídos na comunicação sobre o uso do recurso. Rosa Perdigão reforça que é 

preciso que haja compromisso em se levar, de forma simples e eficiente, os informes 

aos contemplados. Ato contínuo o Subsecretário informa como será o calendário a ser 

divulgado incluindo os feitos realizados desde quatro de novembro do corrente ano. 

Assim, na data de quatro de novembro, deu-se o resultado do Edital de Pareceristas; nos 

dias quatro e cinco de novembro houve o prazo de recurso para os pareceristas; no dia 

cinco de novembro saiu o resultado preliminar da habilitação dos prêmios, tendo como 

prazo de recursos para esses o período de cinco a sete de novembro. Hoje, dia seis de 

novembro, sai a publicação final dos pareceristas. Dia sete de novembro será a primeira 

reunião com os pareceristas, data essa que não deve divulgada ao público. Seguindo a 

exposição do calendário, Thiago participa que os dias oito a doze de novembro estão 

destinados à análise dos pareceristas sobre os projetos. Neste momento, são 196 

pareceristas convocados, residentes na cidade do Rio de Janeiro de forma a garantir 

sempre que a maior parte dos recursos fique neste município. Já no dia nove de 

novembro, haverá a publicação do resultado final do inciso II, em que será publicado 

também o resultado dos recursos. Logo, quem tenha tido o seu recurso aceito, já terá ali 

anunciado a sua faixa de valor, de modo de não gerar mais uma publicação. Assim, na 

mesma data, a Subsecretaria de Cultura já encaminhará os processos para a 

Subsecretaria de Gestão para que sejam liberadas as liquidações e, ao longo da próxima 

semana, a Secretaria de Fazenda já estará realizando os pagamentos. O Subsecretário 

Thiago Sales reforça que os pagamentos serão em lotes, podendo então ter diversas 

datas de pagamento. Rayanne Pacheco indaga sobre a quantidade de dias previstos para 

o pagamento logo após a divulgação do resultado final. Thiago afirma que dentro da 

possibilidade de ter todas as contas e dados dos contemplados enviados corretamente 

pelos mesmos, poderá ocorrer os primeiros pagamentos na terça feira seguinte. Sobre os 

resultados finais das habilitações dos prêmios, o calendário previsto, após o recebimento 

dos recursos dos inabilitados, terá a listagem enviada aos pareceristas no dia oito de 

novembro. Assim, o último lote a ser enviado aos pareceristas será constituído por 

projetos que foram inabilitados e cujos recursos que foram aceitos. A metodologia de 

avaliação é por nota e o resultado final é por média, por isso não fará diferença a 

sequência em que tais projetos cheguem aos pareceristas. Portanto, no dia treze de 

novembro, haverá a publicação preliminar dos contemplados, seguidos de dois dias 

destinados ao envio de recurso após a data da publicação e no dia dezessete haverá 

então a publicação do resultado final. O Subsecretário propõe que este Grupo de 

Trabalho, que faz o acompanhamento deste processo de utilização da Lei Aldir Blanc 

com função fiscalizadora, também possa contribuir com a transparência deste processo, 

participando destas reuniões com os pareceristas. Tais encontros acontecerão em sete e 

doze de novembro, sendo essencial ter presente, ao menos, um representante da 

Sociedade Civil deste Grupo de Trabalho. Nada mais havendo a tratar, foram dados por 

encerrados os trabalhos às onze horas e catorze minutos. 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. 


