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INSTRUÇÕES TÉCNICAS DA GALERIA DE ARTE ERNESTO MEYER FILHO 

1. A Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho localiza
Legislativa do Estado de Santa Catarina 
o Hall de entrada da ALESC
anexa. 

2. A Galeria suporta obras de até 
3. A ALESC dispõe dos seguintes equipamentos expositivos:

 09 painéis pretos com rodízios, medindo 200cm x 200cm, frente e verso
em madeira pintada; 

 09 painéis brancos 
acabamento em laminado

 02 cubos pretos de 60cm x 40cm x 40cm
 01 cubo preto de 70cm x 40cm x 40cm
 03 cubos pretos de 86cm x 40cm x 40cm
 04 cubos pretos de 90cm x 40cm x 40cm
 02 cubos pretos de 100cm x 40cm x 40cm
 03 cubos pretos de 80cm x 60cm x 60cm, com caixas de vidro de 24cm x 56cm x 

56cm; 
 4 cubos brancos de 122cm x 40cm x 40cm

laminado; 
 3 cubos brancos de 

laminado. 
4. Os cubos e painéis da ALESC

ser pintados ou perfurados com pregos ou parafusos. Também não é permitido o uso de 
fitas ou colas que danifiquem a pintura dos painéis.
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ANEXO IV INSTRUÇÕES TÉCNICAS DA GALERIA DE ARTE ERNESTO MEYER FILHO
A Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho localiza-se no piso térreo da Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC, entre o Plenário Deputado Osni Régis e 

ALESC. Seu espaço é de cerca de 9m x 13m, conforme planta baixa 

A Galeria suporta obras de até 02 metros de altura. 
dispõe dos seguintes equipamentos expositivos: 

com rodízios, medindo 200cm x 200cm, frente e verso
 
 com rodízios, medindo 200cm x 184cm, frente e verso

acabamento em laminado; 
2 cubos pretos de 60cm x 40cm x 40cm, acabamento em madeira pintada

cubo preto de 70cm x 40cm x 40cm, acabamento em madeira pintada
3 cubos pretos de 86cm x 40cm x 40cm, acabamento em madeira pintada
4 cubos pretos de 90cm x 40cm x 40cm, acabamento em madeira pintada
2 cubos pretos de 100cm x 40cm x 40cm, acabamento em madeira pintada

de 80cm x 60cm x 60cm, com caixas de vidro de 24cm x 56cm x 

4 cubos brancos de 122cm x 40cm x 40cm com rebaixamento

cubos brancos de 92cm x 40cm x 40cm com rebaixamento

ALESC não poderão ter sua estrutura física alterada
ser pintados ou perfurados com pregos ou parafusos. Também não é permitido o uso de 
fitas ou colas que danifiquem a pintura dos painéis. 
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INSTRUÇÕES TÉCNICAS DA GALERIA DE ARTE ERNESTO MEYER FILHO 
se no piso térreo da Assembleia 

entre o Plenário Deputado Osni Régis e 
. Seu espaço é de cerca de 9m x 13m, conforme planta baixa 

com rodízios, medindo 200cm x 200cm, frente e verso, acabamento 

cm, frente e verso, 

, acabamento em madeira pintada; 
, acabamento em madeira pintada; 

, acabamento em madeira pintada; 
, acabamento em madeira pintada; 

em madeira pintada;  
de 80cm x 60cm x 60cm, com caixas de vidro de 24cm x 56cm x 

com rebaixamento, acabamento em 

com rebaixamento, acabamento em 

não poderão ter sua estrutura física alterada, não podendo 
ser pintados ou perfurados com pregos ou parafusos. Também não é permitido o uso de 
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5. No espaço da Galeria há 
materiais de qualquer tipo.

 
PLANTA BAIXA GALERIA DE ARTE ERNESTO MEYER FILHO
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No espaço da Galeria há duas colunas que não podem ser utilizadas como suporte para 
materiais de qualquer tipo. 

PLANTA BAIXA GALERIA DE ARTE ERNESTO MEYER FILHO
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duas colunas que não podem ser utilizadas como suporte para 

PLANTA BAIXA GALERIA DE ARTE ERNESTO MEYER FILHO 
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