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PROJETO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 001/2018 - CEPC. 

 
Dispõe sobre a proposição de normas legais 

para a eficiente regulamentação do Conselho 

Estadual de Política Cultural como elemento 

constitutivo da estrutura e composição do 

Sistema Estadual de Cultura do Amapá com 

fulcro na Lei. 2.137/2017 que criou o SEC.  

 
 

I – HISTÓRICO: 
 

 Em sessão plenária ordinária de nº 557, realizada em 26 de junho 

de 2018, o pleno do Conselho Estadual de Política Cultural em apreciação ao 

memorando nº 005/2018 – CLPN decidiu, por unanimidade, pelo deferimento do 

teor do referido documento em sua totalidade. O teor aqui mencionado propõe a 

distribuição dos elementos constitutivos da Lei do Sistema Estadual de 

Cultura/SEC – aqueles elencados no Art. 33 da Lei estadual n.º 2.137/2017 - 

entre os conselheiros membros deste colegiado de cultura para que, após análise 

e estudo dos mesmos, apresentem no prazo máximo de 15 dias, proposição 

escrita contendo procedimentos legais e necessários tendo em vista a 

regulamentação e efetiva aplicação de tais elementos da estrutura e composição 

do SEC ao caso específico que se destina. 

 Por conseguinte deu-se a distribuição dos já citados elementos 

entre os conselheiros membros, de forma que, doravante passo a tratar dos 

aspectos legais e regulamentares necessários ao perfeito funcionamento 

constitucional do Conselho Estadual de Política Cultural, elemento a mim 

outorgado para tal análise de caso. 

 

 



 

II – ANÁLISE: 

 

 Em atenção ao que propõe o memo nº 005/2018, com base nos 

dispositivos vigentes do Regimento Interno deste Conselho de Cultura em seus 

incisos I e XI do Art. 3º e VI e VIII do Art. 10, passo ao detalhamento do caso a 

mim designado. 

Cumpre saber que a Constituição do Estado Amapá em seu Artigo 

292, Parágrafo Único aponta para a necessidade de criação do Conselho 

Estadual de Cultura dando-lhe naquele texto a competência em regulamentar, 

orientar e deliberar sobre a política cultural do Estado prevendo ainda que sua 

composição e atribuição dever-se-ia definir por lei específica. Tal fato restou 

consolidado quando da sanção da Lei 0911 de 01 de agosto de 2005 que dispõe 

sobre a criação do Conselho Estadual de Cultura, nos termos que definem sua 

função e composição, pelo que se constata em seu Artigo 1º: 

 
Fica criado o Conselho Estadual de Cultura, órgão 

de deliberação coletiva, normativa, orientador e 

fiscalizador das atividades culturais do Estado do 

Amapá, com base no disposto do art. 41, inciso II, 

alínea “A”, item I, subitem 1.1 da Lei Estadual nº. 

0338, de 16 de abril de 1997. 

 

Ainda, no artigo 2º: 

 
O Conselho Estadual de Cultura, com sede na 

capital do Estado, compõe-se de 12 (doze) 

membros titulares e 4 (quatro) suplentes, 

nomeados pelo Governador, com mandato de 2 

(dois) anos, permitida a recondução por período 

de igual duração. 

 

Contudo, da data de sua criação em 2005 até a presente data o 

Conselho Estadual de Cultura sofreu alterações em seu texto original provocando 

mudanças na nomenclatura, composição, no acesso e permanência no mandato, 

e em determinadas atribuições e responsabilidades, conforme poderá ser 



constatado na Lei 1.561/2011 e mais recentemente na Lei 2.137 de 02 de março 

de 2017 que criou o Sistema Estadual de Cultura.  

Embora tais emendas não alterem a função precípua deste conselho 

de cultura, não seria razoável aquiescer que porventura nenhum embaraço ou 

interpretação equivocada adviriam de tais atos. Estranhamente juntado e 

falsamente costurado, o ordenamento jurídico do Conselho Estadual de Cultura 

do Amapá figura feito um Frankstein legislativo. No dia a dia deste colegiado esse 

conjunto de leis por vezes supera a capacidade interpretativa de conselheiros, 

presidência e setor administrativo, sobretudo pela conturbada necessidade de 

termos que adequar os textos de três leis que tratam do Conselho Estadual de 

Cultura com o texto do Decreto 0220/2006 que aprovou o Regimento Interno da 

casa. 

Destarte, é imperativo que um colegiado responsável pela 

normatização, fiscalização, orientação e regulamentação da política cultural de 

um Estado, elemento constitutivo da estrutura e composição do SEC seja, ele 

primeiro, organizado administrativamente, qualificado intelectualmente, ético e 

principalmente resguardado por leis e regimentos que proporcionem a melhor 

atividade dele, enquanto colegiado deliberativo, em consonância às prerrogativas 

que lhe são inerentes. 

  
    

III – PROPOSIÇÃO: 
 

 Considerando o texto da Constituição estadual no parágrafo único 

do Artigo 292, a Lei 0911/2005, a Lei 1.561/2011, Art. 33, II alínea a e Art. 42 ao 

49 da Lei 2.137/2017 que dispoem sobre as funções, composição, duração de 

mandato, forma de ingresso de conselheiros, nomenclatura, procedimentos e 

atribuições do Conselho Estadual de Cultura, faz-se necessário um processo de 

estudo e fundamentação que resulte em uma minuta de lei, visando redefinir esse 

colegiado de maneira a acompanhar os avanços positivos no tocante à legislação 

cultural, em concordância ao texto do SEC, preservando os preceitos básicos e 

imutáveis no texto original da Lei 0911/2005 que criou o Consec. 

 Ademais, deve-se buscar reformular o regimento interno vigente da 

casa, aprovado pelo decreto 0220/2006, que se apresenta em claro descompasso 



e defasagem às leis aqui citadas. Notadamente tal reforma de regimento deverá 

atentar aos preceitos básicos como: observância ao texto da Lei que porventura 

venha a redefinir o Conselho Estadual de Cultura, trâmite pelas comissões e 

plenário desta casa e rito de votação para aprovação. 

 Frente ao exposto, este conselheiro em resposta à demanda 

outorgada pelo pleno da casa e em perfeito atendimento regimental propõe que 

seja realizado estudo para reformulação do texto que dispõe sobre o Conselho 

Estadual de Política Cultural, considerando que a Lei do Sistema Estadual de 

Cultura apresenta em seu bojo a previsão do CEPC como elemento constitutivo 

na estrutura e composição daquele sistema assim como suas atribuições, 

composição e nova nomenclatura, já aqui utilizada. Propõe ainda que seja 

formulada, após estudo dos textos citados supra, uma minuta de Lei que deverá 

ser enviada ao chefe do executivo para análise de viabilidade adquirindo a 

condição de projeto de lei do executivo a ser enviado à Assembleia Legislativa do 

Estado do Amapá para votação. 

 Uma vez concluído o processo acima descrito a presidência do 

CEPC, ao tomar ciência da publicação da referida lei no Diário Oficial do Estado, 

deverá dar início ao rito legal de reformulação do regimento interno deste 

Conselho solicitando à Comissão de Legislação Planejamento e Normas - CLPN 

que proceda à formulação de minuta do Regimento Interno adequado à lei 

sancionada e publicada, objetivando sua plena aplicabilidade, depois de 

respeitados os ritos aqui previstos. Uma vez cumprida esta etapa deverá o texto 

final, aprovado em plenário, ser enviado ao chefe do executivo que por Decreto o 

aprovará consolidando a regulamentação proposta.  

 Destarte, no entendimento deste conselheiro relator este é o 

mecanismo adequado para regulamentação deste importante instrumento de 

articulação, pactuação e deliberação dentro da estrutura do SEC/AP denominado 

Conselho Estadual de Política Cultural – CEPC.  

  

                                                                      Macapá-Ap, 29 de junho de 2018. 

 

 
 

Cléverson Alberto da Costa Baía 
Conselheiro relator 


