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MOÇÃO DE APOIO À LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL 

 

A Cultura é a identidade de um povo, mas para que essa identidade seja 

minimamente preservada é preciso manter a integridade e dignidade dos 

fazedores de cultura. Artista tem família, se alimenta, veste e, principalmente, 

está sofrendo muito com a crise imposta pela pandemia da covid-19. Quando 

a crise passar a classe artística será a última a restabelecer sua atividade. 

No mês de março, foram apresentados na Câmara dos Deputados 4 

Projetos de Lei – PL, propondo ações emergenciais para o setor cultural, com 

base na decretação do estado de emergência em saúde, a saber: os PLs 1075, 

1089, 1251 e 1365/2020.  

A proposta mais completa e abrangente em seu conteúdo é a do PL 

1089/2020, que trata do apoio aos espaços culturais, do desbloqueio dos 

recursos do Fundo Nacional de Cultura-FNC e do lançamento de editais 

emergenciais. Esta proposta foi articulada pela Deputada Federal e relatora, 

Jandira Feghali (PCdoB/RJ) com contribuições vindas de todo o país, de 

diversos segmentos culturais e apresentada pelos líderes da oposição e 

minoria, Deputados José Guimarães (PT/CE) e André Figueiredo (PDT/CE) 

Na tramitação de projetos na Câmara, propostas com conteúdos 

semelhantes são apensadas (anexadas) ao projeto que foi protocolado 

primeiro. No caso, o PL 1075/2020. Isso significa que, daqui pra frente, a 

tramitação das propostas será unificada nesta numeração. 

Nesta terça (05) foi aprovado o Requerimento nº 562/2020, de autoria do 

Deputado José Guimarães, que solicita apreciação em regime de urgência da 

matéria. Um passo muito importante!  

 O texto original do PL 1075, não trata, por exemplo, do apoio aos espaços 

culturais ou da questão dos cadastros, embora aborde outras questões 

relevantes, como a desoneração fiscal e de tributos aos espaços culturais.  

Em reunião com o presidente da Câmara Rodrigo Maia, parlamentares e 

representantes do setor cultural insistiram na centralidade dos conteúdos do 

PL 1089, que aborda com mais detalhes as questões mais relevantes, como o 

apoio aos espaços culturais e o desbloqueio dos recursos FNC.  

O importante agora, após aprovada a urgência, é garantir que na 

relatoria do Projeto sejam aglutinados os conteúdos das diversas propostas, 

dando origem à chamada Lei de Emergência Cultural. Esperamos que a 

sociedade civil e os diversos segmentos que compõem o setor cultural possam 

trabalhar em conjunto com o parlamento, para dar uma contribuição efetiva 



àquela relatoria, a partir de olhares diferentes e complementares sobre as 

emergências culturais do Brasil, em toda a sua diversidade e complexidade. 

Frente ao exposto o Conselho Estadual de Política Cultural do 

Amapá/CEPC, por deliberação de seu colegiado, publica esta Moção de apoio 

aos PLs mencionados e solicita aos representantes do povo amapaense no 

Congresso Nacional - Deputados Federais e Senadores -, bem como às 

Comissões de Cultura da OAB/AP e da Assembleia Legislativa do Amapá – 

ALAP, uma articulação em total e irrestrito APOIO na consecução da 

aprovação da Lei de Emergência Cultural, como forma de restabelecer o 

mínimo de cidadania aos fazedores culturais do Amapá e do Brasil.  A 

CULTURA PRECISA SOBREVIVER. 

 

Macapá-Ap, 14 de maio de 2020. 

 


