Ata da Reunião da Comissão de Direito das Artes da OAB SP

A reunião ordinária da Comissão de Direito das Artes da OAB/SP foi realizada
no dia 27 de novembro de 2020, com início às 18h00, por meio da plataforma
zoom meeting, e foi presidida por Cindia Moraca, com Katarina Malinauskas
como secretária.

Estiveram presentes os membros Natalia Cordeiro, Katarina Malinauskas,
Cindia Moraca, Iago Camilo, Rodrigo Guimarães Buchiniani, Fabiana Maia,
Guilherme Valente, Roberta Manigli, Mariana Luvizutti, Gustavo Guerra, Peggy
Beçak, Carol Narchi, Caio Aidar e Noélia Coutinho.

Os trabalhos tiveram início com a apresentação dos novos membros.

Em seguida, a presidente da Comissão de Direito das Artes, Cindia Moraca,
cuidou de esclarecer aos presentes o escopo da comissão, trazendo
orientações gerais sobre o desenvolvimento dos trabalhos efetuados até o
presente momento, bem como sobre as perspectivas e possibilidades para a
realização de novos projetos.

Ato contínuo, foi comunicada a saída definitiva do membro consultor Douglas
Quintale, da Comissão, motivo pelo qual é solicitada as providências cabíveis
para a secretaria.

Seguidamente foi realizada uma apresentação sobre os grupos de trabalho
formados - subgrupos de atividades específicas a serem realizadas
separadamente, mas dentro do escopo geral da Comissão.

Foi, então, passada a palavra à Carol Narchi, que discorreu sobre o primeiro
grupo de trabalho formado, cujo tema tem raiz no Projeto de Cartografia que
vem sendo desenvolvido pela Comissão desde o início de sua formação. Foi
apresentado o trabalho e seu objetivo, bem como fornecidas atualizações
sobre o seu andamento.

Novamente com a palavra, a presidente Cindia Moraca fez uma breve
exposição sobre os outros dois grupos.

Um, o grupo de trabalho Lei Audir Blanc, formado por membros da
comissão que são especialistas e prestam consultoria, respondendo
dúvidas e passando informações relevantes sobre o tema.

Outro, o Grupo de Estudos sobre Direito das Artes, que tem como intuito a
pesquisa e o estudo de temas relacionados à cultura e às artes e a sua
intersecção com o direito.

Dando sequência, foi apresentada pela presidente uma sugestão de trabalho
realizada pela Daniele Torres, que propôs a escolha de um tema por mês, para
aprofundamento e discussão, com, ao final, a publicação de uma nota sobre o
assunto nas redes sociais da Comissão. A ideia foi acolhida pelos demais
membros, com o tema do mês de dezembro a ser definido.

Passada a palavra à Katarina Malinauskas, foi sugerida a migração do grupo
de discussões da Comissão, que hoje se dá por meio do aplicativo WhatsApp,
para o aplicativo Telegram, o que ficou pendente de decisão que será tomada
após consulta aos demais membros que não estavam presentes.

Logo após restou concedida livremente a palavra.

Caio e Rodrigo agradeceram a oportunidade de integrarem o grupo.

Fabiane perguntou sobre a assiduidade das reuniões, o que foi respondido
pela presidente Cindia, informando que elas se dão em média uma vez por
mês para acompanhamento dos trabalhos e discussão sobre novos projetos.

Ordinariamente são realizadas presencialmente, mas, em razão das medidas
de isolamento social, por ora serão por meio de encontros virtuais.

Encerrados os místeres, a reunião teve fim às 19h12.

