
 
 
 
 

 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

Lei Aldir Blanc – Visconde do Rio Branco 

 

1. Sou servidor público, posso me inscrever?  

Não. Não é permitida a inscrição de servidores públicos Municipais, Estaduais e 

Federais.  

 

2. Sou aposentado, posso me inscrever? 

Sim. Desde que não seja aposentado como servidor público.  

 

3. Tenho trabalho fixo (carteira assinada), posso me inscrever? 

Sim. Desde que não seja funcionário público. 

 

4. Recebi o Auxílio Emergencial de R$ 600,00 posso me inscrever no 

edital?  

Sim. Não há impeditivo.  

 

5. Tenho muita dificuldade para baixar os arquivos do site e fazer minha 

inscrição, como devo fazer?  

A Secretaria de Educação está sendo parceira da Secretaria de Cultura e além 

de receber as inscrições, dará orientação para aquelas pessoas que estão com 

dúvidas. A Secretaria de Educação fica ao lado do supermercado Duzezinho.  

 

6. Já preenchi o Cadastro Municipal de Cultura, preciso me inscrever de 

novo no edital que está aberto?  

Sim. O Cadastro Municipal de Cultura é o pré-requisito para se inscrever nos 

editais da Lei Aldir Blanc, mas ele não tem apenas essa finalidade. o Cadastro 

Municipal de Cultura é um instrumento importante para conhecer os fazedores 

de cultura da cidade e pensar a distribuição de recursos não só agora, mas em 

próximas ações da Secretaria Municipal de Cultura. 



 
 
 
 

 

7. Já anexei no Cadastro Municipal de Cultura os meus documentos e 

comprovantes de atuação, preciso anexar novamente na inscrição do 

edital?  

Se você já anexou cópias legíveis dos seus documentos e todos os 

comprovantes de atuação na área que gostaria, não há necessidade. Mas, há a 

possibilidade de completar, anexar outros documentos, vídeos salvos em CD ou 

pen drive, entre outros.  

 

8. Posso inscrever mais de uma proposta?  

Não. É permitido apenas uma inscrição para cada proponente.  

 

9. Posso fazer uma inscrição de proposta individual e outra como 

representante de um grupo/coletivo? 

Não. É permitido apenas uma inscrição para cada proponente. Se você será o 

representante de um grupo/coletivo no momento da inscrição, não poderá 

inscrever também uma proposta individual.  

 

10. Posso fazer inscrição de uma proposta individual e também fazer 

parte de um grupo ou coletivo que vai inscrever proposta no edital?  

Sim. Não há impeditivos, desde que você não seja o proponente da inscrição do 

grupo/coletivo que você faz parte.  

 

11. O que é uma proposta artística? 

É a descrição de qual atividade que você pretende realizar com o recurso que 

receber, dentro da sua área de atuação.  

 

12. Como sei se minha proposta se enquadra no valor que vou receber? 

Para planejar uma ação/atividade é importante pensar o quanto do recurso irá 

para o seu trabalho como artista/produtor e outros possíveis gastos com serviços 

como horas de estúdio, fotógrafo e o que mais for necessário. Você poderá 

descrever esses gastos na sua inscrição, se julgar necessário para avaliar sua 

proposta, mas não é obrigatório.  

 

 



 
 
 
 

 

13. Com o que posso gastar o dinheiro?  

É uma escolha do proponente individual e uma decisão coletiva, quando se trata 

de grupos/coletivos/entidades. O recurso pode ser gasto para se pagar (como 

artista), para pagar por serviços, para comprar figurino, para imprimir material 

gráfico, para pagar por técnicos, etc.  

 

14. Estou sem ideia para inscrever uma proposta. Podem me ajudar?  

Sim, são muitas as opções, vamos te ajudar com algumas sugestões: 

 

Artesanato: 

 Dar uma oficina de artesanato para entidades/serviços como APAE, 

CRAS, CAPS, ASILO.. 

 Dar uma oficina em formato de “live”, ensinando técnicas de artesanato e 

contando um pouco sua trajetória.   

 Aquisição de produtos ou serviços para os espaços e associações  

 

Cultura Popular (congado, capoeira, escola de samba, folias,...): 

 Realizar documentário contando a história do grupo  

 Fazer uma “live” com apresentação para a população 

 Realizar oficinas para crianças e adolescentes 

 Dar oficinas em serviços como CRAS, CAPS, CREAS, entre muitos 

outros... 

 Gravar músicas em estúdio das músicas do grupo 

 Comprar tecidos/adereços para roupas típicas 

 Realizar ensaio fotográfico documental dos membros e dos costumes 

 

Música: 

 Realizar uma “live” individual ou em grupo 

 Gravar uma música em estúdio 

 Registrar músicas autorais  

 Produção/finalização de CD do grupo/banda 

 Dar uma oficina de música de forma on-line ou presencialmente 

 Realizar um Videoclipe 

 Dar oficina ensinado a tocar músicas importantes da cultura local  

 Dar oficina de Dj para jovens 

 

 



 
 
 
 

 

Fotografia: 

 Realizar ensaio fotográfico como tema “diversidade rio-branquense” ou 

“representatividade” com retratos de jovens e adultos que representem 

essa diversidade.  

 Realizar ensaio da arquitetura rio-branquense, antes e depois de pontos 

importantes da cidade 

 Realizar ensaio com pontos turísticos rio-branquenses  

 Realizar ensaio com idosos  

 Dar Oficina de fotografia 

 Realizar encontros online com bate-papo sobre fotografia 

 

Audiovisual: 

 Realizar curta metragem documental de baixíssimo orçamento 

 Produzir um vídeo de uma visita guiada ao museu da cidade 

 Produzir um vídeo com uma visita guiada aos pontos turísticos na zona 

rural de Visconde do Rio Branco 

 Realizar pequenas pílulas (vídeos curtos) sobre personagens da cidade 

 Realizar uma “live” com a apresentação e bate-papo com a equipe de um 

filme 

 

Artes Plásticas / Ilustração: 

 Fazer ilustração de personalidades rio-branquenses  

 Fazer ilustração de prédios históricos Rio-branquenses 

 Fazer ilustração de pontos turísticos Rio-Branquenses  

 Ilustrar textos/livros infantis 

 Dar uma oficina de desenho/pintura/escultura 

 Realizar murais de pintura 

 Realizar esculturas   

 

Arte Cênicas: 

 Realizar “live” com uma leitura dramática de um texto teatral 

 Apresentar um monólogo/esquete 

 Fazer uma “live” com apresentação de dança  

 Dar uma oficina de teatro/dança em entidades/serviços como CRAS, 

Escolas públicas... 

 Fazer uma “live” com números de mágica 

 Dar oficina de técnicas circenses (malabarismo, mágica, palhaçaria) 

 



 
 
 
 

 

15. Quando vou receber o dinheiro? 

A previsão para o pagamento é na segunda quinzena de dezembro, 

considerando o tempo para as inscrições, análise das propostas pelos 

pareceristas, divulgação dos resultados e assinatura do termo de compromisso. 

A data limite para o pagamento é dia 31/12/20.  

 

16. Em quanto tempo preciso realizar minha proposta? 

Você terá 60 dias, desde o recebimento do recurso, para realizar sua proposta e 

entregar na Secretaria de Cultura sua prestação de contas.  

 

17. Como será a prestação de contas?  

A prestação de contas é um relato do processo de realização da sua ação, 

atividade, oficina, live, entre outros.Em que você precisa contar como foi a 

produção, como se deu a realização, quanto tempo durou, quantas pessoas 

estiveram presentes ou participaram e se você atingiu o objetivo proposto.  

 

 

Qualquer outra dúvida, envie um e-mail para: 

mapeamentoculturalvrb@gmail.com 


