
Portaria nº 150/2020 – GP/FUNCARTE de 04 de novembro de 2020.

O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43º da Lei Complementar nº 141,
de 28 de agosto de 2014, 
RESOLVE:

Art.  1º  –  Tornar  pública  a  Ata   da  reunião  da  Equipe  Intersetorial  de  servidores  da
SECULT/FUNCARTE,  responsáveis  pela  LEI  ALDIR  BLANC (LAB),  para  análise  das
respostas aos recursos encaminhados às Comissões de Seleção Artística das Chamadas
Públicas Emergenciais dos Eixos 1 ao 6, da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Natal/RN, 04 de novembro de 2020.
Dácio Tavares de Freitas Galvão
Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE INTERSETORIAL DE SERVIDORES DA
SECULT/FUNCARTE, RESPONSÁVEIS PELA LEI ALDIR BLANC (LAB), PARA

ANÁLISE DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ENCAMINHADOS ÀS COMISSÕES
DE SELEÇÃO ARTÍSTICA DAS CHAMADAS PÚBLICAS EMERGENCIAIS DOS

EIXOS 1 AO 6, DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL, Nº
14.017/2020, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020.

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reunidos
nas  dependências  da  SECULT/FUNCARTE  e  fazendo  uso  dos  protocolos  em
cumprimento ao Decreto do Município de Natal, nº 11.920, de 17 de março de 2020,
que trata das medidas de prevenção sanitárias ao combate a Pandemia de Corona
Vírus  (Covid  19)  e  considerando  a  Lei  Federal  nº  13.979/2020  e  os  Decretos  da
Presidência da República que o regulamentam, definindo os serviços públicos e as
atividades essenciais,  presentes  se  achavam os Diretores,  Chefes  e Servidores  da
SECULT/FUNCARTE,  Josenilton  Tavares,  mat.  69.289-0,  Anayde Carolina  da Silva
Targino, mat. 70.898-4, Lenilton Teixeira dos Santos, mat. 14.066-0 e Maria das Graças
Cavalcanti Pereira, mat. 72.641-3, Odinelha Silva Targino Bezerra, mat. 65.678-0, que
integram os trabalhos de implementação da Lei  Aldir  Blanc de Emergência Cultural
para análise e resposta aos recursos encaminhados pelos Proponentes, através dos
endereços eletrônicos de e-mails: aldirblancnatal@gmail.com e recursoab@gmail.com,
em concordância com às Comissões de Análise e Seleção Artística dos Editais dos
Eixos de 1 a 6, da lei Aldir Blanc de Emergência Cultural nº 14.017/2020, que também
assinam este documento, em concordância à aplicação dos critérios do Art. 2º, inciso III
da citada lei, Portarias nº 017/2020 GS/SECULT, de 10 de julho de 2020, Portaria nº
019/2020 GS/SECULT, de 29 de julho de 2020 e Portaria nº 114/2020 GS/SECULT, de
10  de  setembro  de  2020,  que  trata  da  Regulamentação  da  implementação  da  Lei
Federal Aldir Blanc de Emergência Cultural no Município do Natal/RN. São esses os
recursos analisados:
1. Proponente: Raquel Cardoso da Silva, Projeto: Curta os Congos. A Proponente foi
contemplada no Eixo 6, categoria B, com esse mesmo projeto, tornando o recurso em
questão sem efeito.
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2. Proponente: Ranah Dantas Duarte, Projeto: Pé no Coco. Eixo 3, Da Formação. A
Comissão de Seleção Artística manteve a pontuação divulgada.
3. Proponente: Marcos Antônio Campos, Projeto: Publicação Algodão Doce, Eixo 5, Do
livro e da Leitura, Categoria C. O Proponente questiona informação sobre a proposta de
outro proponente especificamente o tamanho da obra “Cinzas ao Solo”, de Alexandre
Araújo de Oliveira e solicita a pontuação detalhada do seu projeto.  A Comissão de
avaliação Artística se manifestou a respeito, conforme abaixo descrito:
“De acordo com a proposta do Edital  da  CHAMADA PÚBLICA DE EMERGÊNCIA
CULTURAL,  Nº  005/2020  -  EIXO 05  –  DO LIVRO E DA LEITURA ,  o  projeto  do
proponente  Marcos  Antonio  Campos  foi  aprovado  e  não  contemplado.  O  projeto
“Algodão doce”,  inscrito  na  modalidade C-IV  -  Apoio  financeiro  para  publicação de
obras literárias de gêneros diversos -  obteve da Comissão de Habilitação Artística/
Cultural  a  média  de  81,8  (oitenta  e  um  pontos  e  oito  décimos),  ficando  na  18º
colocação. Dos 20 projetos analisados nessa categoria, a comissão aprovou 10 com o
maior número de pontuação, de acordo com o edital. Posteriormente, devido a sobra
de  proponentes  em outras  categorias,  a  comissão central  da  SECULT/FUNCARTE
resolveu  contemplar  mais  7  projetos  nessa  categoria.  Infelizmente,  o  projeto  do
proponente  Marcos  Antonio  Campos,  citado  acima,  ficou  como  o  primeiro  não
contemplado.
A comissão não poderá atender a solicitação das notas individuais, atribuídas por cada
técnico, nem discutir sobre a quantidade de páginas exigida para cada obra literária,
porque são questões que não estão previstas no edital.”
4.  Proponente: Rosália de Oliveira Figueirêdo, Projeto: Publicação A última hora, livro
de contos, Eixo 5, do livro e da Leitura, Categoria C. A Proponente solicita a aplicação
do critério de seleção de apenas 1 (um) projeto de cada proponente no mesmo Eixo e
identifica um outro Proponente, Carlos Alberto de Oliveira, contemplado com 2 (dois)
projetos. A Comissão sugeriu o ACATO à solicitação da Proponente para aplicabilidade
do  critério  estabelecido  no  item 5.4,  da  Chamada Pública  do  Eixo  5,  retificando  o
resultado do selecionado em questão,  excluindo o  segundo projeto  selecionado do
mesmo, título: A Intentona Comunista de 1935, pontuado com média 83,2. A Comissão
sugere  o  ACATO  para  a  inclusão  do  Projeto,  A  última  hora,  livro  de  contos,  da
solicitante.
5. Solicitante: Karla Alvares. A solicitante afirma que inscreveu quatro projetos na Lei
Aldir  Blanc de Emergência Cultural,  em 13 de outubro do corrente ano, não sendo
contemplada, nem inserida nas listagens publicadas no Diário Oficial do Município –
DOM. A Comissão deliberou pelo NÃO ACATO a solicitação, por comprovar  que a
solicitante não efetivou a inscrição dos projetos, encaminhando apenas para o email:
aldirblancnatal@gmail.com, sem preenchimento dos formulários de inscrição nos links
previstos, conforme item 5 do edital de Chamada Pública-Eixo 05.
6.  Proponente:  Gabriela  Santos  Damásio,  Projeto:  Escrita  criativa  e  afetuosa  na
elaboração  de  projetos  culturais,  Eixo  3,  da  formação,  Categoria  B.  A  Comissão
delibera  pelo  NÃO  ACATO  da  solicitação,  confirmando  a  pontuação  publicada.  A
distribuição  dos  recursos  financeiros  da  chamada  pública  do  Eixo  3,  obedece  aos
critérios estabelecidos, na qual há a seleção dos contemplados se dá pela classificação
por pontuação, da maior para a menor, coerente com o número de vagas previstas,
fator que ocasiona a não classificação da Proponente por obtenção da menor nota em
comparado aos demais classificados.
7. Proponente: Iranilda Santana de Oliveira Albuquerque, Projeto: Deusa Nordestina do
Forró. A Proponente apresenta no recurso a informação de que estava avaliada em
categoria  diferente.  Após  análise  das  listagens  publicadas  no  Diário  Oficial,  foi
confirmada que o equívoco estava no título  da listagem publicada,  na qual  os não
selecionados  na  categoria  A,  “Lives  Musicais”, estavam  com  a  nomenclatura  de
“Fonograma”. No entanto, sem alterar o resultado previsto para os não selecionados, a
Funcarte já havia identificado tal equívoco e realizou a correção para a nomenclatura
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certa  em portaria  retificadora,  mantendo  a  relação  determinada  pela  Comissão  de
Seleção Artística.
8. Solicitante: Cícera Bruna: Projeto: Quando menos se espera, A Solicitante não fez a
inscrição, apenas cadastro no CMEC – Cadastro Municipal de Entidades Culturais.
9. Proponente: Valério Felipe Silva de França: Projeto: Fuxico de Feira Online. Solicitou
verificação na nomenclatura do projeto analisado, que estava diferente do nome por ele
afirmado. A comissão confirma que a inscrição foi realizada no formulário, com o nome
“Fuxico de Feira Online” e não “Fuxico de Feira na Pancada do Rítmo”, não havendo
equívoco na avaliação.
10. Proponente: Valério Felipe Silva de França: Projeto: Oficina Prestação de Contas
para  Editais  de  Projetos  Culturais.  Eixo  3,  da  Formação.  A  Comissão  de  Seleção
Artística manteve a pontuação divulgada.
11. Proponente: TC Fernandes. Projeto: Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos
Culturais.  Mapa Realizações Culturais.  A Comissão de Seleção Artística manteve a
pontuação divulgada.
12.  Proponente:  Fábio  Pereira  de  Oliveira.  Projeto:  Gamboa  do  Jaguaribe  –
Revitalizações Culturais. O Proponente solicitou reavaliação do resultado, expondo os
objetivos do Projeto e a relevância para a história regional e nacional. A Comissão de
Seleção Artística manteve a pontuação divulgada.
13. Proponente: Thayanne Percilla Santos de Azevedo. Projeto: Publicação do Livro
“Maurício” (Ficção), Eixo 5, Categoria C. A Comissão pelo ACATO a solicitação para
acesso as notas.
14. Proponente: R 321-Prime Eirele. Projeto: Nos Berços do Samba – Live de Luizinho
Nobre.   Eixo  4,  Categoria  A.  O proponente  apresenta  recurso  para  reavaliação da
pontuação, onde encontra-se na listagem dos NÃO SELECIONADOS. A FUNCARTE
vem esclarecer que, após análise e revisão final do resultado, identificou na somatória
da  pontuação total  do  proponente,  a  ausência  da  nota  de  um dos  jurados (Zilmar
Rodriguês de Souza), após identificada a ausência, foi inserida no sistema a pontuação
atribuída  pelo  respectivo  jurado,  ficando  o  projeto  com  a  pontuação  total  de  76,
classificando  o  proponente  na  primeira  suplência  da  listagem  dos  NÃO
SELECIONADOS, junto à Juliana Barbosa de Araújo.
15. Solicitante: Eugênio Carlos dos Santos Bezerra. Projeto: Gravação do CD “Novo
Descobrimento”. O proponente apresenta recurso pelo fato de ter saído uma publicação
no Diário Oficial do Município, dia 29 de outubro de 2020, pela qual ele estaria entre os
selecionados e no dia 30 de outubro do mesmo ano, outra publicação pela qual ele
encontrava-se  na  lista  de  não  selecionados.  A  FUNCARTE  vem esclarecer  que  a
publicação  ocorrida  no  dia  29  de  outubro  estava  com um erro  de  organização  da
listagem  dos  selecionados  e  não  selecionados,  considerando  que  não  estavam
classificados pela ordem decrescente de pontuação, fato este que foi  identificado e
corrigido pela própria FUNCARTE, em publicação realizada também no Diário Oficial,
no dia 30 de outubro de 2020. Salienta-se que não houve modificação de notas dos
proponentes, mas apenas organização da listagem de forma decrescente, gerando uma
lista  organizada  de  selecionados  e  não  selecionados,  da  maior  pontuação  para  a
menor. Toda a análise foi feita de acordo com os critérios de pontuação previstos no
item 07 da Chamada Pública do Eixo  04,  bem como a quantidade de vagas e  de
respectivos recursos financeiros suficientes a contemplá-las.
16. Solicitante: André Luiz Machado Santos. Projeto: “História do Cinema LGBTQIAP+”.
A FUNCARTE esclarece que a republicação do resultado da Chamada Pública Eixo 02,
Categoria C, deveu-se a um erro diagnosticado na fórmula das notas na tabela em
excel, em decorrência do próprio programa, interferindo nas notas preenchidas pela
Comissão  de  Análise  Artística.  Ao  ser  identificado  tal  erro,  a  FUNCARTE realizou
imediatamente  a  correção,  gerando  a  modificação  de  notas  dos  proponentes  e
consequente nova classificação, publicada no Diário Oficial no dia 29 de outubro de
2020. Salientamos, no entanto, que as notas obtidas, após retificação da fórmula da



tabela  em  excel,  estão  de  acordo  com  as  avaliações  de  pontuação  dadas  pela
Comissão de Avaliação Artística, de acordo com o item 07 da Chamada Pública em
comento. Desta forma, a Comissão resolve manter o resultado publicado.
17.  Solicitante:  Márcia  Maria  De  Oliveira  Silva.  Projetos:  Festival  Primeiro  Palco  e
Programa Isaque Galvão. A solicitante afirma que se inscreveu na Chamada Pública
Eixo 04, Categoria A, item VI e na Chamada Pública Eixo 06, Categoria B, item VII e
que, no entanto, foi  inabilitada na Chamada Pública Eixo 02. Ocorre que ambos os
projetos foram inscritos na Chamada Pública Eixo 02,  na qual  foram avaliados.  Os
formulários de preenchimento de cada Chamada Pública/Eixo foram identificados pela
numeração de cada eixo (de forma expressa e numérica), além de contar com cores
identificadoras diferenciadas por eixo (Eixo 01-Cinza; Eixo 02-Laranja, Eixo 03-Verde,
Eixo  04-Vinho,  Eixo  05-Marrom,  Eixo  06-Azul).  Desta  forma,  não  houve  qualquer
equívoco por parte da FUNCARTE, mas tão somente por parte da solicitante em não
fazer a inscrição conforme desejava, não sendo acatado o recurso proposto.
18. Solicitante: Luna Mayara Hesse de Oliveira Silva. Projetos: Perfume de Gardênia 20
anos-Live  e  Álbum  Frevo  do  Xico-Cultura  Potiguar.  A  solicitante  afirma  que  se
inscreveu na Chamada Pública Eixo 04, Categoria A, itens I e II, respectivamente, e, no
entanto foi  habilitada na Chamada Pública Eixo 02.  Ocorre que ambos os projetos
foram inscritos na Chamada Pública Eixo 02, na qual foram avaliados. Os formulários
de preenchimento de cada Chamada Pública/Eixo foram identificados pela numeração
de cada eixo (de forma expressa e numérica), além de contar com cores identificadoras
diferenciadas por eixo (Eixo 01-Cinza; Eixo 02-Laranja, Eixo 03-Verde, Eixo 04-Vinho,
Eixo 05-Marrom, Eixo 06-Azul). Desta forma, não houve qualquer equívoco por parte da
FUNCARTE,  mas  tão  somente  por  parte  da  solicitante  em  não  fazer  a  inscrição
conforme desejava, não sendo acatado o recurso proposto.
19. Solicitante: Diogo Joaquim Araújo das Virgens. Projeto: Gravação do Álbum Autoral
de Diogo das Virgens. O solicitante afirma que se inscreveu na Chamada Pública Eixo
04,  Categoria  A,item II,  e,  no  entanto,  foi  habilitado na Chamada Pública  Eixo  02.
Ocorre que o projeto foi inscrito na Chamada Pública Eixo 02, na qual foi avaliado. Os
formulários de preenchimento de cada Chamada Pública/Eixo foram identificados pela
numeração de cada eixo (de forma expressa e numérica), além de contar com cores
identificadoras diferenciadas por eixo (Eixo 01-Cinza; Eixo 02-Laranja, Eixo 03-Verde,
Eixo  04-Vinho,  Eixo  05-Marrom,  Eixo  06-Azul).  Desta  forma,  não  houve  qualquer
equívoco por parte da FUNCARTE, mas tão somente por parte do solicitante em não
fazer a inscrição conforme desejava, não sendo acatado o recurso proposto.
20. Solicitante: Prof. Dr. Marcos Alberto Andruchak. Projeto: Murais Monumentos: do
RN para o Brasil. O Solicitante requer que seja feita a reconsideração das notas ao
projeto  atribuídas.  A  comissão  de  Seleção  Artística  reconhece  a  grandiosidade  do
projeto, no entanto, delibera pela manutenção do resultado publicado.
21.  Solicitante:  Wahington  Rodrigo  Cosme  da  Silva.  Projeto:  Circo  na  Praça.  O
Solicitante requer que o projeto seja enquadrado na Categoria B, da Chamada Pública
do Eixo 2, e não na Categoria A, na qual se inscreveu. A Comissão deliberou pela
IMPOSSIBILIDADE DO ACATO do pleito. 
Nada mais havendo a ser deliberado, deu-se por encerrada a presente Ata, que depois
de lida e considerada em conformidade com o que foi deliberado, segue assinada por
todos.
Josenilton Tavares, mat. 69.289-0, 
Anayde Carolina da Silva Targino, mat. 70.898-4, 
Lenilton Teixeira dos Santos, mat. 14.066-0 
Maria das Graças Cavalcanti Pereira, mat. 72.641-3, 
Odinelha Silva Targino Bezerra, mat. 65.678-0


