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R E Q U E R I M E N T O 

Nº014/2021 – CEPC 
 

 

 Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Estadual de Política 

Cultural 

 

 

 

 

 

  O Conselheiro Cléverson Alberto da Costa Baía, 

representante do poder público, afastado da mesa diretora, por 

ocasião da apresentação e defesa do presente requerimento, vem 

respeitosamente conforme Art. 5º, inciso I e Art. 12, inciso VI 

do Regimento Interno do CEPC, encaminhar o presente requerimento 

para que nos termos regimentais, encaminhe-se ao plenário da 

casa para deliberação da seguinte proposição; 

Trata-se de uma recomendação objetivando orientar 

entidades e empresas de cultura, bem como ao Comitê Estadual de 

Gestão, Controle e Fiscalização da Lei de Emergência Cultural 

Aldir Blanc e Secretaria de Estado da Cultura. 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Antes, cumpre dissertar sobre o papel do Conselho Estadual 

de Política Cultural do Amapá.  

As funções precípuas ou eixos de atuação do Conselho 

Estadual de Política Cultural do Amapá estão previstas no texto 

do Decreto 3910/2019 (Regimento do Conselho Estadual de Política 

Cultural do Amapá), de mesmo modo sua redefinição, vejamos: 

Art. 2º O Conselho Estadual de Cultura, criado 

pela Lei nº. 0911 de 1º de agosto de 2005, é 

órgão colegiado de deliberação, normatização, 

orientação e fiscalização das atividades 

culturais do Estado do Amapá, compõe a estrutura 
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organizacional do Poder Executivo, sendo 

vinculado à Secretaria de Estado da Cultura – 

SECULT. 

 

Art. 3º Com fulcro na Lei nº 2.137/2017, fica 

redefinido, no âmbito do Estado do Amapá, o 

Conselho Estadual de Cultura que passa a ser 

denominado Conselho Estadual de Política 

Cultural. 

 

 

 

No mesmo sentido, a Lei Estadual nº 2.137/2017 (Lei do 

Sistema Estadual de Cultura do Amapá): 

 

Art. 41. O Conselho Estadual de Política 

Cultural - CEPC, órgão colegiado consultivo, 

deliberativo, normativo e fiscalizador, 

integrante da estrutura básica da Secretaria de 

Cultura – SECULT, com composição paritária entre 

Poder Público e Sociedade Civil, se constitui no 

principal espaço de participação social 

institucionalizada, de caráter permanente, na 

estrutura do Sistema Estadual de Cultura - SEC. 

§ 1º O Conselho Estadual de Política Cultural - 

CEPC tem como principal atribuição, dentre 

outras, atuar, com base nas diretrizes propostas 

pela Conferência Estadual de Cultura - CEC, na 

elaboração, acompanhamento da execução, 

fiscalização e avaliação das políticas públicas 

de cultura, consolidadas no Plano Estadual de 

Cultura - PEC. 

 

Destarte, o CEPC/AP surge como órgão com a prerrogativa de 

deliberar, normatizar, orientar e fiscalizar atividades estatais 

voltadas para a cultura. Portanto, uma de suas maiores funções 

é criar normas que estabeleçam ou resguardem políticas 

culturais. 

O Regimento deste Colegiado versa em seu artigo 5º, I, que 

o CEPC/AP é o órgão que estabelece diretrizes para a política 

cultural do Estado. Ora, Diretrizes são instruções ou indicações 

para se estabelecer um plano, uma ação; são verdadeiras normas 

de procedimento.  
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As deliberações, que podem ser normativas ou meramente 

decisórias, retratam a conjugação de vontade da maioria que 

compõe o órgão colegiado, possuindo a natureza de ato normativo. 

Estes, podem produzir efeitos externos e disciplinam 

matéria da competência específica dos órgãos, desde que não 

contrariem os regulamentos e os regimentos próprios, podendo, 

inclusive, explicá-los. 

Têm por finalidade, assim, determinar que os serviços 

públicos cumpram com as funções que são estipuladas através da 

legislação, detalhando, desenvolvendo ou complementando aquilo 

que é estipulado por lei, com informação atualizada e específica 

que não faz parte do texto da lei. 

Com o intuito de ratificar a função normativa do CEPC/AP 

teve gênese o disposto no art. 39, III, da Lei Estadual nº 

2.137/2017 (Lei do Sistema Estadual de Cultura do Amapá), note-

se: 

 

Art. 39. À Secretaria Estadual de Cultura - 

SECULT, como órgão coordenador do Sistema 

Estadual da Cultura – SEC, compete: 

I - exercer a coordenação geral do Sistema 

Estadual da Cultura - SEC; 

II - promover a integração do Estado ao Sistema 

Nacional de Cultura - SNC e estabelecer os 

procedimentos para a integração dos municípios 

ao Sistema Estadual da Cultura - SEC por meio da 

assinatura de termo de adesão voluntário; 

III - instituir as orientações e deliberações 

normativas e de gestão, aprovadas no plenário do 

Conselho Estadual de Política Cultural - CEPC e 

nas suas instâncias setoriais; 

 

Conforme se depreende, cabe à Secretaria Estadual de Cultura 

dar eficácia e pôr em prática os direcionamentos ventilados por 

deliberações do Conselho Estadual de Política Cultural. 

Por conseguinte, após o exórdio acima trago aos meus pares 

a situação em específico de determinados editais, lançados em 

cumprimento às normas para subsídio e fomento de projetos e ações 

culturais previstos na lei Aldir Blanc, são eles os de números 

003, 007 e 009. Cumpre saber que tais editais preveem em seus 
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objetos a realização de, além das virtuais ou on-line, atividades 

presenciais com possibilidade de presença de público. 

Ora, não se faz necessário aqui, discorrer sobre a 

temeridade que seria, é e será, realizar qualquer atividade que 

envolva aglomeração de pessoas – quer sejam artistas ou grupos, 

bandas, coletivos e companhias de arte/cultura e eventual 

público/plateia -, nestes tempos de pandemia e taxa alta de 

contaminação de Covid-19. Embora possamos considerar o otimismo 

à época da elaboração e lançamento dos editais citados, a 

realidade prática demonstrou a inviabilidade do cumprimento do 

objeto desses. 

Considerando que tais atividades dos editais citados, 

estavam e estão previstas de serem realizadas desde o mês de 

dezembro de 2020, estendendo-se a programação até maio do 

corrente ano objetivando o cumprimento, em parte, dos objetivos 

previstos naqueles instrumentos de seleção pública, o que 

ocorreu de fato foi a não realização das apresentações dos 

artistas, grupos, bandas e companhias selecionados uma vez que 

as entidades representativas dos mesmos se viram 

impossibilitadas de promover os eventos, em virtude dos decretos 

de isolamento e de recomendações das instituições e comitês 

técnico-científicos, resumidas no famosíssimo slogan “Fique em 

Casa”. 

Outrossim, ainda que compreendamos que essa fora a decisão 

acertada a ser tomada pelas entidades representativas dos 

artistas, convém lembrar o estado de penúria de muitos desses – 

artistas -, em função do impeditivo de exercerem suas funções de 

arte e cultura e que, portanto, viram nesses editais sua tábua 

de salvação imediata. Para esses, o afogamento parece certo. 

Em que pese a obrigatória e devida escusa de minha parte 

pela hipérbole utilizada no trecho acima, isso se fez necessário 

em função da real situação humanitária e de necessidade grave 

desses artistas. Algo há de ser feito, imediatamente, pois os 

artistas precisam e querem trabalhar, e justo será buscarmos 

equacionar esse problema contratual. 

Frente ao exposto, após os esclarecimentos e entendimento 

da urgência da matéria, tendo por base a necessidade de resolução 

deste impasse advindo da situação de excepcionalidade em que 
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vive a sociedade mundial e ademais, a situação periclitante dos 

artistas do nosso Estado, este conselheiro de cultura: 

  

 

Requer: 

 

 

 Que os membros desse colegiado, em sessão plenária 

deliberativa, autorizem a presidência deste Silogeu a publicar 

nota técnica de orientação ao Comitê Estadual de Gestão, Controle 

e Fiscalização da Lei Aldir Blanc e à Secretaria de Estado da 

Cultura nos seguintes termos: 

 

I - Que o Comitê de Gestão por meio de seu presidente, o 

secretário de Estado da Cultura, edite uma portaria ou instrução 

normativa contendo em seu bojo as seguintes orientações às 

entidades culturais que tiverem projetos de seus representados 

selecionados nos Editais de números 003, 007 e 009, naqueles 

casos de atividades presenciais já citadas: 

a)  todas as entidades que se enquadrem na condição de 

representantes de artistas, grupos, bandas e companhias de arte 

e cultura com projetos aprovados nos editais 003, 007 e 009 da 

Lei Aldir Blanc e que estavam previstos no plano de trabalho a 

serem realizados de modo presencial, poderão propor um novo 

cronograma de forma escrita e oficial, justificando a 

possibilidade desses projetos serem realizados de maneira 

virtual; 

b)  antes de submeterem à Secult e ao Comitê Gestor da 

Lei o novo cronograma, cada entidade deverá requerer junto à 

Superintendência de Vigilância em Saúde -SVS com a justificativa 

que o caso requer, um parecer em caráter de urgência que 

corrobore a justificativa e o novo calendário de ações culturais 

no formato on line; 

c)  após a consecução dos objetivos acima descritos, cada 

entidade cultural representante encaminhará formalmente toda 

documentação descrita, para análise e chancela do Comitê 

Estadual de Gestão no tocante à mudança de objeto de execução 

dos referidos editais, por meio do protocolo oficial da Secult; 
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II - o Secretário de Estado da Cultura enviará cópias da 

documentação recebida para todos os membros do Comitê para 

conhecimento prévio e análise; 

III - caberá ao presidente do Comitê Estadual de Gestão 

determinar a data da reunião, em caráter virtual, que 

deliberará pela aprovação ou eventual ajustes nos cronogramas 

de trabalho propostos; 

IV - cumpridos esses atos, a Secult imediatamente acionará as 

entidades para a retomada das atividades e ações culturais 

redefinidas para formato virtual de lives e streaming. 

  

  

 

 

 

 

Macapá-AP, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 
Cléverson Alberto da Costa Baía 

Presidente do CEPC 


