GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROPOSTA PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2017
ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PARA AFRODESCENDENTES - SEAFRO
OBJETO

MINISTERIO

OBJETIVO

Apoiar financeira os
Apoio
às
festas
eventos festivos de
tradicionais do Estado MinC/FCP
cunho afro-religioso e/ou
do Amapá
quilombola.

Construção de
Centros Comunitários

MD/PCN

JUSTIFICATIVA

Os eventos de caráter tradicional por suas características de transmissão hereditária,
geralmente com décadas ou até centenas de anos, sempre atualizadas, porém sem perder
sua essência, como as festas de santos católicos onde se pratiquem o Marabaixo, o
Batuque, o Zimba e o Sairé; festas de entidades de matriz africana ou as manifestações
populares como a Capoeira e o Hip hop, por já fazerem parte da nossa identidade cultural,
justificam o apoio do poder público para sua perpetuação.

MODALIDADE NATUREZA
VALOR
VALOR TOTAL
INTERVENÇÃO DESPESA CONTRAPART

Fomento

Outras
despesas
correntes

250.000,00

2.750.000,00

Construir 3 Centros
As comunidades quilombolas, em sua maioria, distantes da cidade, carecem de um espaço
Comunitários em
Obras
e
onde possam congregar crianças, jovens, adultos e idosos com condições para o
Infraestrutura
comunidades
Instalações
desenvolvimento de uma série de atividades de promoção da inclusão social.
quilombolas carentes.

90.000,00

990.000,00

30.000,00

330.000,00

Cursos de
capacitação/formação
continuada em
relações étnico-raciais

MEC

Capacitar/formar 100
professores e técnicos
da educação lotados
nas escolas estaduais

Promover a Difusão
de
manifestações
culturais
como
marabaixo
e
cappoeira em todas
as escolas do Estado.

MEC

O conhecimento de nossa ancestralidade é fundamental para a perpetuação da nossa
Marabaixo e Capoeira
cultura. E a escola deve assumir o papel de principal difusor do conhecimento e da cultura
nas escolas
amapaense.

Outras
despesas
correntes

20.000,00

220.000,00

MAPA

Fomento à Agricultura
Pretende-se com a implantação do Programa de Produção Integrada (PPI), incentivar a
Outras
familiar sustentável nas
produção de alimentos para desenvolvimento econômico de comunidades quilombolas do Implantação despesas
comunidades
Amapá por meio da agricultura familiar e comercial.
correntes
quilombolas.

30.000,00

330.000,00

Aquisição
de
implementos
agricolas, insumos e
equipamentos
de
ATER

É de fundamental importância que o Estado assuma a responsabilidade de capacitar
Outras
gestores e profissionais da educação com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Capacitação
despesas
Educação a fim de qualificarar a oferta do Ensino, buscando a superação da discriminação profissional
correntes
e valorização da diversidade Étnico-racial.

Fomento

Selo Quilombola

Contratação de
Empresa
especializado

MAPA

Criar o Selo Quilombola
do Amapá, agregando
valor étnico aos
produtos oriundos das
comunidades
quilombolas.

Atualmente qualquer produto de origem afroamapaense não pode ser oficialmente
Outras
identificado com oriundo de comunidade quilombola. O Selo Quilombola além de atribuir
Implantação despesas
identidade cultural aos produtos, possibilitará a identificação da relação de cada
correntes
comunidade com determinada atividade produtiva.

10.000,00

110.000,00

MDA

Produzir Relatórios
Antropológicos de
comunidades
Quilombolas em
processo de titulação
pelo INCRA

O Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamenta o procedimento para
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras quilombolas. Estudos sobre Outras
Dentre os documentos exigidos pelo INCRA para o procedimento, está o Relatório Técnico Comunidades despesas
de Identificação e Delimitação – RTID, cujo Relatório Antropológico da comunidade é peça Quilombolas correntes
fundamental.

80.000,00

880.000,00

Realizar Cursos e
oficinas sobre a
influência da cultura
afrodescendente
(dança, música, teatro,
capoeira)

Pesquisar, registrar, conhecer e divulgar a história dos negros, que produziram a riqueza
Outras
de nosso estado, deve ser meta do Governo. Com iniciativas sociais afirmativas para
Capacitação despesas
recuperar a identidade da população afrodescendente, a fim de garantir efetivamente seus
correntes
direitos de cidadania e de construção da identidade social e cultural do Estado.

10.000,00

110.000,00

Cursos de
capacitação/formação MJ/SEPPIR
de comunitários

