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

Nº 013/2021 – CEPC 

 

 
 

 

À Sua Excelência, o Senhor 

CLÉVERSON ALBERTO DA COSTA BAIA 

Presidente do Conselho Estadual de Política Cultural 

 

 

 

 

 

Os CONSELHEIROS DE ESTADO DA CULTURA: CARLOS EDUARDO GOMES 

GONÇALVES, DARLAN PIMENTA DA COSTA, JUCICLEIDE DE ALMEIDA FAÇANHA, 

GEOVAN DE SOUZA FEITOSA, MARIA JOZINEIDE LEITE DE ARAÚJO, URIELSON 

DUARTE DE MELO, MICHEL NASCIMENTO BRAZ, DISNEY FIRTADO DA SILVA, 

ELIAS DOS SANTOS, ROSIVAN DOS SANTOS, MARIA JOSÉ ARAÚJO SOUZA, 

EDENILDO GONÇALVES TEIXEIRA, AGESANDRO DIAS DO REGO, MONEY MARCOS 

GOMES DA SILVA, JOSÉ FIGUEIREDO DE SOUZA, vem respeitosamente 

conforme Art.5º, §1º e Art.12, §6º do Regimento Interno do 

Conselho Estadual de Política Cultural - CEPC, encaminhar o 

presente requerimento à presidência deste Colegiado para que nos 

termos regimentais encaminhe-o ao plenário da casa; 

 

 

 

Considerando o Decreto nº 3763, de 22 de outubro de 2020, 

que dispõe sobre a aplicação no âmbito do Estado do Amapá das 

ações emergenciais destinadas ao setor cultural instituídas pela 

Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 e cria o Comitê 

Estadual de Gestão, Controle e Fiscalização da Lei de Emergência 

Cultural Aldir Blanc; 

 

Considerando que a operacionalização dos recursos oriundos 

da referida Lei, repassados pelo Governo Federal, necessitam de 

acompanhamento sistemático em todas as suas etapas; 

 

Considerando o que dispõe o Decreto nº 3959 de 23 de novembro 

de 2020. 
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REQUER: 

 

Que a  mesa Diretora deste colegiado submeta ao pleno desta 

casa a proposta de aprovação para encaminhamento de convite aos 

integrantes que compõe o Comitê Estadual de Gestão, Controle e 

Fiscalização da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, no 

âmbito do Estado do Amapá, para reunirem em sessão plenária, 

através de aplicativo virtual. A referida sessão tem como 

finalidade buscar esclarecimentos, no que tange a dilação dos 

prazos e medidas que foram adotadas no âmbito do Estado do Amapá, 

para aplicação do recurso da Lei Aldir Blanc destinados ao setor 

cultural.   

  

   

JUSTIFICATIVA: 

A Sociedade Civil, bem como as empresas, associações, 

produtoras e entidades culturais, as quais foram contemplados na 

Lei Aldir Blanc e formalizaram carta pública aos membros do 

Conselho Estadual de Cultura, tendo em vista ser um órgão 

orientador, fiscalizador e normatizador das atividades culturais 

do Estado do Amapá, para que informe a sociedade civil quais 

medidas estão sendo adotadas diante da prorrogação de prazos para 

aplicação dos recursos oriundos da referida lei. 

 

  Pois bem, para gerir o volume de recursos dentro dos 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

publicidade e com transparência, o Governo do Estado Amapá criou 

um Comitê Estadual de Gestão, Controle e Fiscalização da Lei de 

emergência Aldir Blanc, composto por representantes de vários 

órgãos do Estado, conforme se depreende dos Decretos nºs 3763 de 

22 de outubro de 2020 e 3959 de 22 de novembro de 2020, publicados 

no Diário Oficial nºs 7.281 de 22 de outubro de 2020 e 7.299 de 

23 de novembro de 2020, (docs. Anexo). 

 

Todavia, cabe elucidar que os segmentos da cultura, 

sentem-se órfãos sem a participação efetiva do referido Comitê, 

mesmo com todas as delegações atribuídas, o que vem prejudicando 

sobremaneira a realização dos projetos, tais como: 

 

1 – Necessidade de ajustes de ações para o formato online 

nos projetos dos seus clientes, contemplados nos Editais 003, 007 

e 009/SECULT, visando adequá-los de acordo com as normas 

protetivas da OMS - Organização Mundial de Saúde e todos os 

protocolos de segurança, distanciamento social e higiene, 
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priorizando a segurança dos artistas, técnicos e do público em 

geral. 

 

Essa necessidade, deve-se a emergência sanitária, bem 

como em função dos inúmeros Decretos emitidos pelo Governo do 

Estado do Amapá e Municípios, além da Recomendação 

do Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Defesa 

da Saúde - PJDS, datado de 10 de fevereiro de 2021, e ainda, da 

Nota de Esclarecimento emitida pela Secretaria de Estado da 

Cultura – SECULT, que determinou a suspensão da realização de 

eventos festivos, shows, festas carnavalescas e congeneres, 

seguindo orientação do Ministerior Publico. 

 

2 - Outro aspecto a ser considerado é que os projetos contemplados 

nos referidos editais - a maioria com produtos e contrapartidas 

presenciais – deveriam terem sidos realizados nos meses de 

janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2021, conforme Cronograma 

aprovado, num período de alto grau de risco sanitário em 

atividades presenciais, em decorrente da pandemia.  

 

Entretanto, em parte a SECULT já equacionou em parte 

essa questão do prazo, transferindo a realização dos projetos para 

o mês de junho/2021, através da Portaria nº 005/2021, com base na 

Medida Provisória nº 1.019 de 29 de dezembro de 2020, que altera 

a Lei 14.017 de 29 de junho de 2020, que cuida da execução e dos 

prazos para a realização das ações emergenciais do setor cultural. 

 

Contudo, entende-se que o referido prazo é 

insuficiente, vez que a Pandemia é uma incógnita. 

 

Na verdade, o que se espera que é que o Comitê analise 

e autorize que todas as ações em formato presencial sejam 

modificadas para o formato online, para que se possa dar 

cumprimento as exigências dos editais. 

 

Nesse sentido, solicitamos urgência na análise desse 

pedido, considerando que haverá necessidade de ajuste de ações 

para o formato Online, planejamento de produção e divulgação e 

outras providencias essenciais para o cumprimento das 

obrigações previstas nos editais mencionado. 



 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL 
 

 

Tal solicitação já foi feita a SECULT, que não acolheu 

o pleito, conforme se demonstra através dos documentos em anexo e 

as respostas da SECULT (assinada pelo Secretário EVANDRO COSTA 

MILHOMEN) (em anexo.) 

 

Ademais, cumpre informar que a SECULT não divulgou 

nenhuma sistemática de prestação conta dos referidos editais, 

causando grande insegurança jurídica aos beneficiários dos 

Editais, tal como já foi feito em outros Estados, como exemplo do 

Estado do Ceará que produziu uma cartilha contendo os referidos 

regramentos, cartilha em anexo. 

 

Nessse sebntido, solictamos urgencia na analise desse 

pedido, considerando que haverá necessidade de ajustes de ações 

para o formato online, planejamneto de produção e divulgação e 

outras providencias essenciais para o cumprimento das obrigações 

previstas nos editais mencionados.   

 

Por fim, em razão da inércia do Comitê, requer que, 

formule e envie convite para realização de uma reunião virtual 

entre os membros do Comitê, os membros do Conselho Estadual de 

Cultura e as produtoras e Associações contemplados nos Editais da 

Lei Aldir Blanc, em regime de urgência, vez que a classe artística 

não está conseguindo realizar os projetos e finalmente poderem 

usufruir dos recursos contidos na Lei Aldir Blanc. 

 

É o que requeremos, nos termos da lei. 

Macapá - AP, 15 de abril de 2021. 

 

 

                                        

Darlan Pimenta da Costa            Jucicleide de Almeida Façanha 

 Conselheiro Efetivo                   Conselheira Efetiva 

 

 

  

Disney Furtado da Silva             Edenildo Gonçalves Teixeira 

Conselheiro Efetivo                     Conselheiro Efetivo 
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Geovan de Souza Feitosa               Maria José Araújo Souza 

Conselheiro Efetivo                     Conselheira Efetivo 

   
Maria Jozineide Leite de Araújo      Money Marcos Gomes da Silva 

   Conselheira Efetivo                   Conselheiro Efetivo 

  
Rosivan dos Santos                      Urielson Duarte de Melo 

Conselheiro Efetivo                      Conselheiro Efetivo 

 

     
Michel Nascimento Braz                     Elias dos Santos 

 Conselheiro Efetivo                     Conselheiro Suplente 

 

                                            
 

Carlos Eduardo Gomes Gonçalves          Agesandro Dias do Rego 

 Conselheiro Efetivo                 Conselheiro Efetivo 

 
José Figueiredo de Souza            

  Conselheiro Efetivo 
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