
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MUNICIPAL SETORIAL DE
ARTES PLÁSTICAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL BENEDICTO SIQUEIRA E
SILVA, REALIZADA EM 28/07/2020 PARA TRATAR DA PAUTA: EDITAIS
LEI ALDIR BLANC.

Aos  vinte  e  oito  dias  de  Julho  de  2020,  às  18h,  reuniram-se  virtualmente
através da plataforma online gerada pela Fundação Cultural Benedicto Siqueira
e Silva: Rafael Ribeiro – Diretor Cultural, Flávia Pedroso, Flaviany Pedroso e
Sandra Claro.

Rafael apresentou as ideias sobre o concurso de caderno de desenhos
para colorir e sobre o concurso para criação de jogo de tabuleiro.

Sandra  perguntou  sobre  tipo  de  papel  e  tamanho  do  desenho  e  os
membros  em  consenso  opinaram  sobre  regras  que  possibilitem  a  maior
participação possível. Rafael falou de prever no edital uma orientação sobre o
formato e tamanho em que será confeccionado o caderno de desenhos e da
área  disponível  para  desenho  para  que  o  artista  tenha  referência  e  possa
utilizar o espaço disponível da melhor maneira. 

Flaviany opinou sobre não vincular os desenhos feitos para o caderno de
colorir as ilustrações do jogo de tabuleiro, realizando dois concursos diferentes,
por causa das características diferentes entre os desenhos feitos para colorir e
os  feitos  para  ilustrar  –  já  coloridos.  Rafael  disse  que  é  realmente  é  algo
importante a se considerar, mas que a ampliação de concursos dependerá da
verba efetivamente disponível e que isso só será possível mensurar depois da
regulamentação da lei. 

Flaviany também perguntou sobre o fornecimento de materiais para a
oficina  de  laboratório  gráfico  do  orientador  Alan.  Rafael  confirmará  com  o
Coordenador de Projetos e será enviada ao grupo de alunos a mensagem com
as informações.

Flávia disse que assistiu o seminário sobre a Lei Aldir Blanc produzido e
disponibilizado pela Fundação, que chegou a repassar o link para os artesãos
da  Toca  do  Saci,  mas  que  eles  não  se  enquadrariam  para  receber  os
benefícios quanto ao auxílio emergencial mensal.

A próxima reunião será realizada Segunda, dia 03 de Agosto de 2020 às
17h30  para  a  Eleição  da  Coordenação  – data  já  divulgada  no  Edital  de
Convocação nº27/2020.

Sem mais para o momento deu-se por encerrada a presente reunião que
eu Rafael Ribeiro, escolhido como secretário, elaborei e assino a presente Ata,
juntamente com os demais presentes conforme lista anexa.

Paraibuna, 28 de Julho de 2020.
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