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RELATÓRIO GERAL DO PROCESSO DE ESCUTA DO CEPC - 2020 

- FORMATO WEB CONFERÊNCIA – 

 

I. PALAVRA DO PRESIDENTE 
 

O objetivo desta Reunião Geral promovida pelo Conselho Estadual de 

Política Cultural é o de apresentar às entidades governamentais, não 

governamentais, segmentos culturais e sociedade em geral, o resultado das Escutas 

Setoriais, oriundo das propostas extraídas daqueles encontros virtuais, 

apresentado em forma de Relatório Geral, Único, para que possa servir de subsídio 

com efeito direto na aplicabilidade da Lei Aldir Blanc, assim como poderá auxiliar 

em uma análise mais aprofundada, na formulação de planos de ação da Secretaria 

de Estado da Cultura e Prefeituras Municipais, a fim de facilitar o acesso dos 

trabalhadores da cultura ao fomento público, buscando desburocratizar a política 

de atendimento ao setor cultural.  

É, em elevada instância e considerando nossa legislação cultural, dever do 

Estado fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a preservação e promover 

a valorização do patrimônio cultural material e imaterial amapaense e estabelecer 

condições para o desenvolvimento da economia da cultura, considerando em 

primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade cultural. 

Considerando que ao estado cabe assegurar os meios para o desenvolvimento da 

cultura como direito de todos os cidadãos, com plena liberdade de expressão e 

criação; universalizar o acesso aos bens e serviços culturais; contribuir para a 

construção da cidadania cultural, cumpre concluir que cabe em mesma medida, aos 

entes que compõem esse Estado, fazer cumprir o que pela lei está asseverado. 

O convite formalizado aos entes governamentais, não-governamentais do 

Estado e Municípios, neste ato representados pelos Excelentíssimos senhores e 

Excelentíssimas senhoras aqui presentes, pressupõe a ideia deste colegiado de 

cultura quanto a necessidade de unidade da ação cultural. 
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A aprovação da Lei Aldir Blanc representa mais do que o entendimento do 

periclitante momento de necessidade e insegurança financeira de milhares de 

trabalhadores e trabalhadoras da cultura, é sobremaneira um horizonte a ser 

considerado no reconhecimento público da cadeia produtiva do setor cultural, da 

digna e indispensável presença da arte e da cultura para a formação, manutenção e 

afirmação de nossa identidade. Desta identidade é que resulta o que é ser 

amapaense. 

O dever de cada ente público aqui presente, é assumir a defesa dessa 

identidade cultural, compreender suas particularidades e necessidades, 

objetivando que a política pública de cultura seja perenemente uma política de 

Estado, fomentando de forma democrática e inclusiva a arte do povo do Amapá. 

Salvaguardando nossa identidade, salvamos a nós mesmos. 

 

II. RELATÓRIO 

No dia 15 de julho de 2020, na Sessão Plenária Ordinária nº 640, foi 

aprovado o Requerimento de nº 019/2020-CEPC da Conselheira Jucicleide 

Façanha de Almeida cujo teor propunha a realização, organizado pelo CEPC, de 

uma reunião virtual – formato web conferência - com a participação dos gestores 

de cultura de cada município e o gestor da SECULT com o objetivo de informar aos 

segmentos culturais do Estado do que dispõe a LEI ALDIR BLANC, sobre o 

andamento dessa em cada Município, bem como ouvir e responder aos 

questionamentos provenientes da sociedade civil, salientando a importância da 

ação e assegurando voz aos segmentos culturais, assim como dirimir dúvidas sobre 

a referida lei. 

Em atendimento ao teor do requerimento aprovado, o CEPC realizou em 27 

de julho às 16h, sob a coordenação e mediação de seu presidente, uma web 

conferência na plataforma Google Meets com transmissão simultânea no canal da 

SECULT no Youtube. No encontro estiveram presentes os conselheiros de Cultura, 
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o Sr. Evandro Milhomem – Secretário de Estado da Cultura, a Sra. Marina Beckman 

– Diretora-presidente da FUMCULT/Macapá, o Sr. Jairo Santos – Secretário de 

Cultura do Município de Laranjal do Jari, a Sra. Rejane Soares – Secretária de 

Cultura Município de Calçoene, o Sr Francisco Silva Santos – Secretário de Cultura 

Município de Vitória do Jari , a Sra. Luanali Sarmento – Secretária de Cultura 

Município de Cutias, a Sra. Raquel Santos – Secretária de Cultura Município de 

Oiapoque e o Sr. Nilson Figueiredo – Secretário de Cultura Município de 

Tartarugalzinho. 

 Embora a reunião apresentasse resultado positivo e boa repercussão, em 

última análise constatou-se a necessidade de também realizar escutas com mesma 

dinâmica e formato com os segmentos culturais com cadeiras representativas no 

Conselho de Cultura. A diretriz apresentada frente à demanda foi estimular os 

segmentos a realizarem, de forma espontânea, suas reuniões com a participação 

dos conselheiros, o que resultou em apenas duas reuniões setoriais realizadas 

nesse formato, a saber: Dança e Capoeira. Frente a isso a Presidência do Conselho, 

no uso de suas prerrogativas regimentais, convocou Sessão extraordinária de nº 

219/2020-CEPC para o dia 04 de setembro de 2020 em que apresentou proposição 

de calendário para análise e aprovação do pleno da casa. De tal proposição restou 

definido um cronograma com prazos e datas para as Escutas Setoriais e Reunião 

final com gestores e autoridades convidadas para entrega do relatório geral das 

escutas, constituído da seguinte forma: 

SEGMENTO 

DATA HORA PROGRAMA 

CAPOEIRA 24/08/2020 19h Zoom 
DANÇA 29/08/2020 14h Zoom 
MÚSICA / CULTURA GOSPEL 07/09/2020 19h Google Meet 
TEATRO  08/09/2020  19h Google Meet 
CULTURA INDÍGENA 08/09/2020 15h Google Meet 
ARTES VISUAIS 09/09/2020 20h Google Meet 
AUDIOVISUAL 10/09/2020 22h Google Meet 
LITERATURA 12/09/2020 18h Google Meet 
MARABAIXO 14/09/2020 19h Google Meet 
CULT. POP. E AFROD. /QUILOMBOLAS/FESTAS TRADIC. 16/09/2020 16h Google Meet 
ARTESANATO 16/09/2020 19h Google Meet 
REUNIÃO GERAL DO CEPC 18/09/2020 19h Google Meet 
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Para as escutas dos segmentos foram convidados os seguintes técnicos da 

SECULT para participarem das reuniões virtuais: Amadeu Leopoldo de Sá 

Cavalcante Neto: Coordenador (Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural); 

Cláudio Augusto Lobo da Silva: Coordenador (Coordenadoria de Ação de Difusão 

Cultural); Adalberto de Souza Castelo: Gerente de Articulação Institucional e 

Carlos Dinelson Coutinho dos Santos: Coordenador (Coordenadoria de 

Preservação do Patrimônio Público). Estes foram convidados com objetivo de 

informar e dirimir qualquer dúvida quanto ao processo de implementação da Lei 

Emergencial Aldir Blanc. 

As escutas setoriais foram gerenciadas e mediadas pelos conselheiros de 

cultura, observada a cadeira representada, sendo eles responsáveis pela 

mobilização, convites às autoridades no assunto e divulgação nas redes sociais. 

Houve um número expressivo de participantes, considerando-se a realidade 

estrutural da rede de dados no Amapá. Note-se que a argumentação geral 

apresentada apontava para a dificuldade de se conectarem à reunião em função da 

baixa qualidade da internet no Estado.  

Abaixo apresentamos o quadro de participantes por reunião virtual das 

setoriais e o número total. 

 
SEGMENTO PARTICIPANTES 

CAPOEIRA 19 
DANÇA 32 
MÚSICA  22 
TEATRO  22 
CULTURA INDÍGENA 20 
ARTES VISUAIS 28 
AUDIOVISUAL 22 
LITERATURA 14 
MARABAIXO 34 
CULT. POP. E AFROD. /QUILOMBOLAS/FESTAS TRADIC. 32 
ARTESANATO 26 
CULTURA GOSPEL 23 
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 294 
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O objetivo de informar, tirar as dúvidas, orientar e promover a interação 

das setoriais na discussão do assunto proposto foi alcançado. Nesse período de 

discussão foi observado que os participantes apresentaram dúvidas, 

principalmente nas inscrições de plataformas, da participação nos 03 eixos de 

acesso a Lei, a saber: Incisos I, II e III do Art. 2º da Lei 14.017/2020 – Lei Aldir 

Blanc, sobre pontos de cultura, espaços alternativos e públicos e a competência de 

cada ente na implementação da referida lei. 

Os técnicos da SECULT trabalharam em sistema de rodízio, uma vez que 

foram executadas várias reuniões, com participação positiva e representatividade, 

explicitando os avanços quanto às ações da SECULT, mostrando conhecimento de 

causa, participando com informações, tirando dúvidas dos participantes com 

relação ao papel do Estado no tocante ao processo de implementação dos pontos 

da Lei. 

Considerando as dificuldades de acesso às salas virtuais, a baixa qualidade de 

internet no Estado e a dificuldade de alguns municípios durante a realização da 

reunião virtual, a dinâmica das reuniões foi a seguinte:  

✓ A partir do início proposto das reuniões havia uma espera de 20 (vinte) 

minutos para oportunizar que mais pessoas acessassem à reunião; 

✓ As falas iniciais eram realizadas pelos gerenciadores e mediadores; 

✓ Havia um período de inscrição para as falas dos participantes; 

✓ As dúvidas, quando possível, foram dirimidas na própria reunião e na 

impossibilidade disto, encaminhadas pros órgãos técnicos e de gestão 

competentes; 

✓ Ao final as propostas encaminhadas ou apresentadas verbalmente, uma vez 

confirmadas pelos presentes, foram devidamente elencadas e apensadas no 

relatório específico de cada segmento.  
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As propostas apresentadas pelos segmentos foram as seguintes: 

SEGMENTO PROPOSTAS 
 

CAPOEIRA 
 

• Que a PMM inclua todos os grupos e núcleos que 
desenvolvem atividades concernentes ao segmento com 2 
ou mais anos de atividade continuada (no Inciso II da lei); 

• Todos os municípios e também o responsável, faça uma 
auto declaração comunicando que exerce atividades 
naquele local (no Inciso II); 

• Dos locais que são pontos de encontros de atividades do 
segmento, tais como praças, escolas públicas, que sejam 
incluídas como pontos de cultura conforme documentação 
comprobatória do responsável que exerce atividades no 
referido local tal como do administrador ou gestor da escola 
ou praça pública (no Inciso II); 

• Que o Estado realize edital de chamada pública nos modais 
de premiação e credenciamento por artista, e não somente 
por grupo ou instituição por CNPJ e CPF (Inciso III); 

• Que se crie uma comissão que acompanhe a confecção dos 
editais por segmento para que não ocorra fatos 
desgastantes como, valores diferenciados em editais por 
segmento; por exemplo: pra música valor “X”, pra capoeira 
valor inferior ao da música, sendo que a capoeira tem mais 
integrantes que uma banda de música propriamente dita; 

• Que o valor pago por edital seja realizado ao menos de 1 a 5 
dias após a apresentação do artista ou grupo. Artistas e 
grupos estão pagando nota fiscal antes de receber o devido 
pagamento. Há casos que demora mais de 30 dias pra 
receber. A forma de pagamento com 30 dias compromete o 
artista, grupos e segmentos. 

 
 

DANÇA • Edital Prêmio de participação e produção por tempo de 
atuação, que poderia ser feito com critério de valores por 
tempo de atuação; 

• Editais na modalidade credenciamento a exemplo do que 
tem sido feito em Santa Catarina; 
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• Manter o auxílio emergencial de 600,00 até o final do ano, 
porém sem alterar o valor como fez o Governo federal; 

• Análise dos Planos setoriais que já foram aprovados em 
plenária; 

• Na necessidade/ possibilidade de comitê gestor, que seja 
paritário e que os interessados em participar da mesma (da 
Sociedade civil) se auto indiquem e sejam escolhidos 
através de voto, pelos segmentos; 

• Editais específicos para cada segmento de acordo com suas 
necessidades e especificidades; 

• Após todo esse processo de cadastros e elaboração de 
editais que a SECULT determine um prazo para que todos 
os municípios criem no mínimo seus CPF's cumprindo 
assim o que prevê a Lei do Sistema; 

• Observância da legislação cultural vigente do Estado sejam 
leis, resoluções, recomendações é etc, para melhor 
desempenho e desenvolvimento do setor cultural; 

• Executar/ pagar pelo menos 3 parcelas de auxílio para os 
espaços culturais a exemplo do que sugere a Lei para o 
auxílio emergencial por entender que numa única parcela 
será muito pouco para minimizar os problemas, podendo 
ser pago em cota única, a exemplo designado para o auxílio 
emergencial; 

• Apreciação do Prêmio Amapalidade como um possível 
edital; 

• Oferecer um canal direto para atendimento específico sobre 
a Lei nos principais órgãos envolvidos, com atendimento 
rápido e eficaz; 

• Edital para incentivo a pesquisa no setor cultural; 

• Atentar para especificidades dos diferentes grupos a 
exemplo dos povos originários, mestres griôs…; 

• Possibilitar inscrições orais e impressas in loco; 

• Potencializar campanha de divulgação para promover mais 
acessibilidade dos artistas dos 16 Municípios aos editais e 
demais ações Estaduais; 
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• Atentar para a Resolução 002/2017, ofertando tutoriais que 
possam realmente ajudar os artistas no preenchimento dos 
editais além do que já citado anteriormente; 

• Reformulação das plataformas de cadastros para que 
possam hospedar os portifólios dos artistas, onde a 
alimentação poderá ser a qualquer tempo (vai fazendo e 
alimentando) ou em período específico o que for melhor, 
para que possam ser consultados quando for necessário 
sem a necessidade de apresentar a cada edital; 

• Urgente regulamentação do Sistema Estadual de Cultura do 
Amapá e seus elementos. 

 
 

MÚSICA 
 

• Editais do segmento da Música sejam específicos e 
separados por categoria, Ex: MPA, Toca Tudo, brega, 
sertanejo, arrocha, forró, passado, Pop Rock, Gospel e novos 
talentos, fazendo com que concorram de igual modo; 
 

• Editais específicos para Bandas de Fanfarra, Orquestras e 
Bandas de percussão, observando as especificidades e 
necessidades em cada um destes segmentos musicais como 
quantitativo de componentes, estrutura para comportar 
instrumentos e espaços adequados de apresentação.  
 

 
TEATRO 

 
• Implantação e regulamentação do Sistema Municipal 

de Cultura/ SNC e seus elementos; 
 

• Edital para Artes Cênicas de montagem, circulação e 
manutenção de espaços culturais; 

 

• Considerar o Plano Setorial de Teatro e suas 
demandas; 

 

• Posto de auxílio presencial para apoiar grupos e cia no 
cadastramento nas plataformas de acesso ao recurso; 
 

• Participação da sociedade civil no Comitê Gestor e 
comissão de avaliação na certificação dos espaços; 

 

• Contratação de uma curadoria técnica remunerada 
para participar da seleção dos projetos culturais; 
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• Efetivar a Categoria PRÊMIO para facilitar a 
desburocratização e prestação de contas; 

 

• Realizar ações formativas para gestores culturais e 
para a carpintaria teatral; 
 
 

• Sugestão para editais: a)incentivo financeiro para 
montagem de espetáculos, b)criação de dramaturgia 
(campo que dificilmente é tocado no assunto, e que a 
literatura dramática também precisa de fomento), 
c)incentivo para circulação de espetáculo, 
d)manutenção de atividades de grupos, e)incentivo 
para eventos, como encontros, seminários, mostras e 
festivais de teatro, f)incentivo para atividades 
formativas seja oficinas, cursos, workshops, de forma 
presencial ou a distância, etc; 
 

 

• Editais de manutenção e montagens de espetáculos; 
 

• Regulamentação e imediata instalação do Fundo 
Estadual de Cultura; 

 

• Criação urgente das Comissões Intergestores 
Bipartites; 

 

• Criação de uma plataforma para eleição de 
conselheiros de cultura; 

 

• Regulamentação de todos os elementos que fazem 
parte do Sistema Estadual de Cultura; 

 

• Realização da Conferência Estadual de Cultura. 
 

 
CULTURA INDÍGENA 

 

• A elaboração de um formulário de inscrição específico para 

o segmento Cultura Indígena, devido a dificuldade de acesso 

a internet pelos artistas indígenas que na sua maioria não 

possuem endereço eletrônico, contato telefônico e devido 

residirem em comunidades indígenas distante da sede dos 

municípios e também da capital Macapá não possuírem 

endereço residencial com CEP. Uma das informações 

obrigatória no cadastro e que também tem gerado muita 

dúvida entre os interessados em se cadastrar no auxílio 

emergencial; 
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• As comunidades indígenas possuem centros comunitários 

onde são realizadas as manifestações culturais, oficinas e 

reuniões. A seguinte proposta é garantir que as lideranças 

indiquem seus representantes junto ao comitê gestor de 

cada município onde os mesmos fazem parte, para 

participar da elaboração dos editais de execução da lei, que 

garantam a participação das comunidades e que as mesmas 

sejam contempladas com recursos para seus devidos 

centros comunitários, seja pelos editais ou em forma de 

premiações; 

 

• Elaboração de um plano de trabalho que envolva todos os 

povos indígenas do Amapá e Norte do Pará, podendo ser 

feito em forma de encontro de etnias, onde serão feitas 

apresentações culturais, exposição diversas, culinária 

tradicional, artesanatos e que seja inserido no calendário 

anual de programações do estado. Com o objetivo de 

fortalecimento da cultura no estado. 

 
ARTES VISUAIS 

 
• Propõe que os recursos previstos no Artigo 2 da lei Aldir 

Blanc nos incisos II e III, sejam acessados pela classe 
artística através de edital de prêmio e que esse edital seja 
construído de acordo com as realidades vigentes no estado 
do Amapá, respeitando a equidade, a acessibilidade, as 
dificuldades de acesso à internet, acesso a informação, 
acesso a tecnologia para os agentes culturais que não 
possuem esses equipamentos tecnológicos  e entre outros 
meios de informação que possam garantir o acesso da 
cadeia cultural aos recurso previstos pela Lei, tudo isso 
deve está garantido através de edital e no decreto de 
regulamentação da aplicabilidade da Lei; 

 
• Propõe-se também, que a Secretária Estadual de Cultura 

(SECULT) e a Fundação, Municipal de Cultural (FUMCULT), 
façam a busca ativa dos agentes culturais/artistas nas 
localidades mais distantes da sede de cada município, 
através de uma rede cartográfica colaborativa em parceria 
com o serviço de agente de saúde de cada localidade, pois 
esses profissionais visitam muitas casas nas localidades e 
podem fazer esse mapeamento; 

 
• Que aplicabilidade do recurso seja realizada por meio da 

igualdade e da diversidade, ou seja; se inscreverem um 
quantitativo de 10 mil artistas que este recurso seja divido 
em partes iguais com todos que forem habilitados pela 
curadoria, uma vez que é uma lei de emergência Cultural e 
não de exclusão cultural; 
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• Propõe que a SECULT e a FUMCULT decrete um funcionário 
para emitir e enviar o comprovante de submissão do 
projeto e da entrega de documentos para os artistas e 
demais agente que submeterem projetos, através do e-mail 
ou em papel de forma presencial, é mais seguro do que as 
mensagens eletrônicas; 

 
• Propõe que a FUMCULT, esclareça para a classe artística o 

que a instituição irá definir e aceitar como equipamento 
cultural, espaço, ponto de cultura e entre outros lugares? 
Pois, o Coletivo Psicodélico tem dez anos de atuação no 
Estado e não possui espaço físico, nos encontramos nas 
praças, feiras, portos, bares, nas casas dos artistas, em 
lanchonetes, barcos etc. O que o coletivo tem como 
permanente é a circulação dos bens e produtos artísticos 
postados e veiculados no blog do coletivo e nas páginas de 
instagram e WhatsApp; solicitamos que esse 
esclarecimento passe por uma escuta pública e que seja 
inserido no decreto de aplicabilidade da Lei no Município; 

 
• Propõe-se também, que a FUMCULT, esclareça para os 

artistas que utilizam equipamentos culturais públicos de 
forma cedida para a realização de suas atividades artísticas, 
se esses agentes culturais vão poder acessar o recurso do 
inciso II previsto na Lei, através desses espaços, já que é um 
espaço do poder público, porém sem ônus para o Estado, 
para o município e sem patrocínio de empresas privadas? 
Caso a regulamentação permita, solicitamos que seja 
inserido no decreto de aplicabilidade da Lei e nos editais de 
acesso ao recurso; 

 
• Propõe, para a FUMCULT e SECULT que as instituições 

contratem pareceristas/curadores através de editais de 
seleção em nível nacional e que os curadores selecionados 
sejam responsáveis pela feitura dos editais e portodos os 
demaisprocessos de curadoria que forem necessários para 
aplicabilidade da Lei no que se refere aos incisos II e III;  

 
• A regulamentação da Lei Aldir Blanc, determina que todas 

as ações/projetos sejam realizados ou transmitidos através 
dos meios que o ciberespaço oferece, através da internet, 
isso gera um processo de exclusão, até porque, boa parte do 
Estado do Amapá não possuem internet, e por isso, é 
proposto que seja montado pontos de internet para a 
execução das ações nas localidades mais longínquas da 
capital e que também, elejam pessoas dessas localidades 
para compor o comitê gestor da lei representando a 
sociedade civil nas duas instituições que vão gerir a lei aqui 
no Amapá. 
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AUDIOVISUAL 

 

• Edital para Desenvolvimento de projetos / Núcleos 

Criativos; 

  

• Edital para produção audiovisual (Curtas, médias, longa, 

documentário, ficção, animação, séries); 

 

• Aquisição de licenciamentos para circulação de produtos 

nas tvs locais; 

 

• Cineclubes e festivais; 

 
• Finalização e prestação de contas para o próximo ano. 

 

 
LITERATURA 

 

• Diversificação de serviços para o segmento literário, além 

das performances, dentre os quais, incluir a reedição de 

livros; 

 

• Pagamento de cachês dignos para o segmento e extinção do 

pedido de comprovação de já ter recebido cachê 

anteriormente (isso discrimina novos artistas); 

 
• Aquisição pelo poder público de livros já publicados por 

autores locais com vistas à distribuição em bibliotecas e 
escolas do Estado e Municípios; 

 
• Fortalecimento das associações pelo poder público; 

  
• Editais específicos para aquisição de equipamentos para 

que o artista possa produzir com qualidade; 

 

• Regulamentação com a máxima urgência do Sistema 
Estadual de Cultura e seus elementos. 

 

 
MARABAIXO 

 

• De acordo com o inciso II e III da Lei Aldir Blanc, que os 

marabaixeiros possam realizar suas inscrições através do 

seu MEI (CNPJ), por representatividade do grupo ou 

associação ao qual são vinculados, porém não se descarta a 

inscrição nos editais com o CPF do representante e assim 

acessar o recurso; 
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• Que o levantamento de dados feito pela secretaria através 

do cadastro da cultura, seja disponibilizado para a 

sociedade civil e aos representantes do Marabaixo, para 

possam ajudar na mobilização e na articulação para o 

acesso ao auxílio cultural emergencial; 

 

• Levar até os grupos de Marabaixo do interior do Estado, a 

aplicação da lei, tendo em vista que a grande maioria fica a 

mercê do acesso à informação e como podem proceder para 

acessar aos recursos do auxílio. Assim, buscar alternativas 

para que todos os agentes culturais possam realizar o seu 

cadastro; 

 

• Orientar de que maneira os espaços culturais, de acordo 

com a lei podem acessar ao recurso e desenvolver 

atividades remotas nesse período de Pandemia; 

 

• Acrescentar aos editais oficinas sobre o Marabaixo, para 

que os elementos que compõe essa manifestação cultural 

sejam levados à várias pessoas, bem como aos alunos da 

rede pública e particular do estado. As oficinas podem ser: 

Percussão de Marabaixo e Batuque, Dança de Marabaixo e 

Batuque, musicalidade, confecção de roupas, bijuterias e 

dos instrumentos, bem como a história dessas 

manifestações culturais genuinamente amapaenses. 

 
CULTURA POPULAR E 
AFRODESCENDENTE/ 
QUILOMBOLAS E 
FESTAS 
TRADICIONAIS. 

 

 
• Em razão da dinamicidade da arte nas suas expressões 

e na comunicação, que seja garantida a ampliação do 
conceito de espaço cultural para incluir, também, 
espaços abertos, móveis, livres e virtuais. Assim, além 
dos espaços físicos, deverão ser incluídos espaços de 
atuação flexíveis/móveis e espaços virtuais;  

 

• Garantia de regulamentação estadual e municipal que 
permita CONTESTAÇÃO/RECURSO em virtude de 
constar o nome do(a) solicitante no sistema 
DATAPREV em decorrência de contrato laboral já 
finalizado, impedindo, assim, o(a) artista, técnico(a) ou 
produtor(a) de receber o auxílio emergencial (inciso 
I);  
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• Utilização de recurso/instrumento que garanta o 
acesso do Estado e dos municípios às comunidades 
tradicionais, comunidades quilombolas e aldeias 
indígenas para cadastramento do(a) artista, técnico(a) 
e produtor(a) e na criação, cadastramento e 
desenvolvimento de projetos, utilizando, em especial, 
o princípio da oralidade;  

 

• Que as regulamentações criadas pelo Estado e 
municípios observem o objeto da Lei Aldir Blanc no 
atendimento emergencial à classe cultural, e, em 
consequência, não tragam a previsão de dispositivos 
que dificultem ou impeçam o acesso do(a) artista, 
técnico(a) ou produtor(a);  

 

• Criação de instrumento/canal, a exemplo de 
formulário manual, que facilite o acesso às 
comunidades tradicionais, quilombolas e aldeias 
indígenas, por equipe qualificada – tanto pela 
Secretaria Estadual de Cultura quanto pelo PRODAP –, 
cujo instrumento deverá ser levado diretamente aos 
fazedores de cultura que apresentem dificuldade de 
acesso à capital e municípios e de acesso ou 
precariedade ao sistema de internet;  

 

• Garantia de dispositivo nas regulamentações estaduais 
e municipais que garantam aos gestores de espaços 
culturais que tenham acessado o auxílio emergencial 
(item I) o direito de acesso ao subsídio mensal (inciso 
II) independentemente de terem os seus CPF’s 
vinculados à gestão desses espaços; 

 

• Edital e chamamentos que atendam às especificidades 
das comunidades tradicionais, quilombolas e de 
religiões de matriz africana, através da inclusão das 
manifestações artístico-culturais tais como a música, 
dança, leitura, escrita e oralidade (mitos, narrativas 
folclóricas), estética afro-brasileira, culinária 
tradicional e artesanato; 

 

• Abrangência das categorias, a saber: a) cursos, oficinas 
e atividades similares; b) debates, palestras, 
conferências, rodas de conversas e atividades 
congêneres; e c) difusão em arte e cultura negra 
(exposições, saraus, exibições de filmes e 
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documentários, shows, mostras, espetáculos, 
performances, apresentações culturais, dentre outros). 

 
 

ARTESANATO 
 

• Que seja lançado um Edital para aquisição de matéria 
prima para o artesanato;  
  

• Que a regulamentação municipal busque viabilizar que os 
espaços cedidos pelo poder público com manutenção da 
Associação dos Artesãos, ou pelo próprio artesão, possam 
acessar subsídio mensal (Inciso II); 

 

• Buscar a via legal que garanta que o(a) trabalhador(a) da 
cultura que possui renda possa acessar o subsídio mensal 
de que trata o Inciso II. 

 
 

CULTURA GOSPEL 
 

• Que os editais para a cultura, tanto Estadual (SECULT) 
quanto os Municipais (Prefeituras), contemplem o 
segmento Cultura Gospel; 
 

• Que não haja o critério nos editais do segmento da cultura 
gospel de comprovante de recebimentos através de recibos 
de cachês, uma vez que é impossível um artista Gospel 
receber cachê, salvo alguns casos, visto que a grande 
maioria presta serviços voluntários a comunidade; 

 
• Que o conselho fizesse parte da elaboração dos editais, já 

que são representantes dos segmentos. 
 

 
CIRCO 

 
 
 
 

 
• Edital para subsidiar Montagem e Remontagem de 

espetáculos seja de técnicas Circenses, seja de 
Palhaçaria;  

 
• Edital para Circulação de espetáculos de circo; 

 

• Editais para formação; 
 

• Edital de auxílio a pesquisa; 
 

• Edital para mostra e/ou festival de circo; 
 

• Edital de aquisição de materiais Circense 
 

• Edital Prêmio para manutenção de espaços de 
atividades circenses. 
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III. CONSIDERAÇÕES 
 

A Reunião Geral, prevista para o dia 18/09/2020, foi transferida para este 

dia 21 de setembro de 2020, realizada pelo sistema de vídeo conferência do 

aplicativo Google Meets, com início previsto para as 17 horas. Na oportunidade os 

seguintes convidados estiveram presentes à reunião: o Sr. José Pantoja Filho, 

representante e Gerente do núcleo de prestação de contas da Controladoria Geral 

do Estado – CGE; o Exmo. Dr. José Souza, Presidente da Comissão de Cultura da 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/AP; o Exmo. Sr. Evandro Costa Milhomem, 

Secretário de Estado da Cultura – SECULT; a Exma Sra. Odemarina Santos Pereira – 

Diretora-Presidente da FUMCULT/PMM, os senhores Adalberto Castelo, Cláudio 

Silva e Carlos Dinelson das Coordenadorias Técnicas da SECULT. Presentes 

também os responsáveis pela mobilização e realização desta reunião o Secretário 

Geral  do CEPC Sr. Manoel Roberto Ramos Prata e os membros do plenário do CEPC 

representados à mesa pela Exma. Sr. Jucicleide Façanha, Vice-presidente do CEPC e 

pelo Presidente, Sr. Cléverson Alberto da Costa Baía, que foi o responsável pela 

mediação e condução da reunião virtual bem como leitura do relatório final 

resultante das escutas setoriais. O Procurador Geral do Estado Dr. Narson Galeno, 

uma das autoridades convidadas, movido por imprevisto em função do cargo, não 

pôde participar desta reunião justificando-se cordialmente. 

Após a leitura do presente relatório e com breves considerações das 

autoridades presentes encerrou-se a reunião virtual, com o compromisso de, após 

ajustes na redação e formatação, o CEPC enviar cópias deste para a Secretaria de 

Estado da Cultura – SECULT/AP, Secretarias e Fundações Municipais de Cultura, 

Comissão de Cultura da OAB/AP, Controladoria Geral do Estado -CGE/AP, 

Procuradoria Geral do Estado – PGE/AP e Assembleia Legislativa do Amapá – 

ALAP. 

 

Macapá-AP, 21 de setembro de 2020. 
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