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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS ESCRITO AO REGISTRO DO 

PATRIMÔNIO VIVO DE ALAGOAS, ANO 2018, CONFORME LEI 6.513, DE 22 DE SETEMBRO DE 2004 E SUA 

ALTERAÇÃO – LEI 7.172, DE 30 DE JUNHO DE 2010. 

 

No dia dois de agosto de 2018, às 09h00, reuniu-se na sala da Superintendência de Identidade e Diversidade Cultural, na sede da Secretaria 

de Estado da Cultura, situada na Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Maceió/AL, a Comissão Especial para avaliação e seleção dos 

candidatos inscritos no processo de seleção do Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Alagoas – RPV, referente ao exercício de 2018. 

Fazem parte da Comissão Especial: Diógenes Tenório de Albuquerque Júnior (Advogado, escritor, membro do IHGAL e da Academia 

Alagoana de Letras); Maria Amélia Vieira (Artista plástica, designer e galerista, especializada na cultura popular); Maria de Fátima Monteiro 

Menezes (formada em educação artística com habilitação em música, professora de artes do IFAL, regente do CORETFAL há 30 anos e 

diretora musical do bloco Pinto da Madrugada); Ivan Barsand de Leucas (Pesquisador da Cultura Popular e realizador do programa da Rádio 

Educativa “Balançando o ganzá”) e Francisco de Assis Carvalho Júnior (ator e diretor de teatro, cinema e televisão), conforme portaria 

nº057/2018, publicada no DOE – Diário Oficial do Estado de 31 de julho de 2018, e todos os integrantes se fizeram presentes à reunião. 

A Comissão Especial para seleção dos candidatos ao Registro do Patrimônio Vivo iniciou os trabalhos de análise das documentações dos 

habilitados, baseado nos critérios estabelecidos pela Lei 6.513 de 22 de setembro de 2004 e sua alteração na Lei 7.172 de 30 de junho de 

2010, constantes, também, no edital, quais sejam: a) Ser brasileiro, residente no Estado de Alagoas há mais de 20 (vinte) anos, contados da 

data do pedido de inscrição; b) Tenha participação em atividades culturais há mais de 20 (vinte) anos, contados da data do pedido de 

inscrição, c) Estar capacitado a transmitir seus conhecimentos ou suas técnicas à sociedade, de forma presencial e/ou por intermédio dos mais 

diversos meios de comunicação. 

Para o ano de 2018, em virtude de vacância, o edital prevê 02 (duas) vagas para inscrição no Livro do Registro do Patrimônio Vivo do 

Estado de Alagoas. Após o período de inscrição estabelecido no edital, contabilizou-se 38 (trinta e oito) inscritos, sendo 37 (trinta e sete) 

habilitados. Conforme determina a lei 6.513 de 22/09/2004, em seu artigo 8º, § 4º, excedendo o número máximo anual permitido de novas 

inscrições no RPV-AL, a comissão deverá utilizar além dos critérios acima estabelecidos, as recomendações de preferência na inscrição com 

base: I – na relevância do trabalho desenvolvido pelo candidato em prol da cultura alagoana; II – na idade do candidato; e III – na avaliação 

da situação de carência social do candidato. 

Ressalta-se que será considerado como Patrimônio Vivo do Estado de Alagoas, apto, na forma prevista na Lei acima citada, a ser inscrito no 

RPV-AL, a pessoa natural que detenha os conhecimentos ou as técnicas necessárias para a produção e para a preservação de aspectos  da 

cultura tradicional ou popular de uma comunidade estabelecida no Estado de Alagoas, nas áreas de: Danças e Folguedos da Cultura Popular, 

Literatura Oral e/ou Escrita, Gastronomia, Música, Artes Cênicas, Artesanato, dentre outras. 

Diante dos critérios estabelecidos foram selecionados 02 (dois) novos membros do RPV 2018. A escolha deu-se de forma aberta e os 

candidatos escolhidos seguirão para homologação do Conselho Estadual de Cultura. 

Declarado o voto dos membros presentes, por unanimidade, foram escolhidos os seguintes candidatos: 

Nome: José Francisco Ferreira de Moraes (Poeta Deda da Viçosa) 

Atividade: Repentista 

 

Nome: Luciamar Alves da Costa 

Atividade: Pastoril, Chegança e Baianas 

 

 

Desta forma, deu-se por encerrada a reunião da Comissão Especial para seleção ao Registro do Patrimônio Vivo/RPV, 2018. 

 

Maceió, 02 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

Diógenes Tenório de Albuquerque Júnior    Ivan Barsand de Leucas 

 

 

 

 

Francisco de Assis Carvalho Júnior    Maria Amélia Vieira   

   

 

 

 

Maria de Fátima Monteiro Menezes    

                  


