
 

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 e cinquenta de vinte e quatro 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, 

Carlos Corrêa, 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, Carlos Corrêa afirma 

que a Secretaria está trabalhando nos procedimentos orçamentários para que os artistas 

comecem a receber. A Conselheira Júlia Franca agradece a atualização das informações 

e reafirma a importância das mesmas neste Grupo de Trabalho. Reforça ainda o quanto 

é necessário se caminhar juntos para que a execução da lei se dê em sua plenitude. 

Carlos Corrêa concorda com a fala da conselheira. Ato contínuo, Carlos Corrêa fala 

sobre o quanto a Secretaria de Cultura está atenta aos prazos, mas o fato de ter havido 

prorrogação dos prazos de inscrição e de edital nos tirou, pelo menos, uma semana para 

que se começassem os pagamentos. Havia uma expectativa de se pagar no dia trinta de 

novembro, porém a Secretaria está com vários servidores contaminados e que tiveram 

que se afastar do trabalho por conta dos atendimentos presenciais que foram realizados, 

posto que, mesmo estando num quadro pandêmico, os servidores desta Secretaria não 

mediram esforços para que o atendimento presencial fosse realizado e a lei seja 

executada, trabalhando, inclusive, aos sábados e domingos. Hoje conseguimos fazer o 

remanejamento orçamentário junto com o Subsecretário de Orçamento e com o Prefeito, 

apesar das dificuldades do momento eleitoral em que estamos vivendo. A Secretaria de 

Fazenda e a Controladoria vêm trabalhando de forma afinada com a Secretaria de 

Cultura. Carlos segue informando que temos que realizar os empenhos até segunda-feira 

e ainda realizar os remanejamentos. Estamos com o risco de haver sobra dos recursos 

destinados ao inciso II e de eles não serem transferidos para o inciso III, tudo isso por 

conta da prorrogação dos prazos solicitados pela sociedade civil. A Secretaria ficou com 

o prazo muito apertado para operar. Pedimos desculpas se, por vezes, não conseguimos 

passar a todo o momento as informações, mas é importante deixar registrado que esta 

Secretaria vem trabalhando arduamente para atender as demandas dentro dos prazos 

determinados pela lei. Informa ainda que todos que estavam no inciso II e que foram 

contemplados estão com a reserva pronta. Diz que o próximo passo é fazer o empenho, 

liquidação e, após isso, realizar o pagamento. Declara que inciso III, cujos editais já 

possuem verba suficiente para os atos orçamentários, já estão seguindo para pagamento. 

Carlos Corrêa finaliza a sua fala se comprometendo em manter este Grupo de Trabalho 

abastecido de informação atualizada. Nada mais havendo a tratar, foram dados por 

encerrados os trabalhos às doze horas e vinte e quatro 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.  


