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Nota Pública sobre as atuações  

de Sérgio Camargo frente à FCP 

 

Brasília, 05 de junho de  2020 

A Fundação Cultural Palmares (FCP) vem, por meio desta nota, informar as suas principais 

atuações de gestão executadas nos últimos meses com o fim de prestar contas à sociedade, 

lembrando que a entidade tem pautado as suas ações na missão institucional, na legalidade e na 

ética. 

Sem ruptura dos atos administrativos praticados, a atual gestão presidida por Sérgio Camargo, 

não tem medido esforços para dar continuidade às ações que já se encontravam em execução, 

comunicando a sociedade por meio do Portal Palmares (www.palmares.gov.br) e das redes 

sociais institucionais. Atualmente a Fundação gere a execução de 16 (dezesseis) projetos nos 

formatos Convênios e Termos de Fomento. Estes se encontram nas mais diversas fases, desde a 

formalização da parceria, passando por sua execução e culminando na prestação de contas, o 

que comprova que nenhuma das demandas atribuídas estão paralisadas. 

Logo em sua primeira reunião de equipe, em 21 de fevereiro de 2020, o presidente se inteirou dos 

recursos orçamentários/financeiros com o objetivo de estudar a qualificação dos investimentos 

feitos pela entidade, afastando o risco de que projetos e a concretização dos objetivos finalísticos 

fossem prejudicados. Uma relevante modificação da atual gestão, merece destaque e diz respeito 

à escolha dos dirigentes, pois, buscou-se compor um corpo técnico de servidores públicos 

qualificados, com experiências em suas áreas de atuação para a garantia da ideal gestão desses 

recursos. 

Entre as suas principais atuações, se destaca a certificação de 42 comunidades quilombolas em 

nove estados das regiões sul, norte e nordeste. Há ainda a conquista de um prédio público por 

meio de cessão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), pela primeira vez em 31 anos, para 

abrigar a sede da Fundação. A migração de endereço representará uma economia de 30% sobre 

o orçamento anual, recurso que será revertido ao melhor atendimento da população por meio de 

projetos sociais, pois, a falta de recursos próprios inviabiliza investimentos importantes e 

atrapalha a continuidade dos trabalhos. Considerando-se o custo do imóvel em que a FCP está 

sediada, a economia estimada para os próximos 10 anos é de R$ 16.287.103,60. 
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Uma iniciativa em andamento será concretizada logo que ocorra a mudança de endereço: o 
acervo da Fundação, composto por aproximadamente 17 mil itens, será exposto 
permanentemente em uma moderna biblioteca de 400 m² acessível ao público. Enquanto a 
inauguração da nova sede não ocorre, está em fase de finalização o procedimento administrativo 
de higienização e desinfestação do acervo. 

Com o objetivo de contribuir ao controle da pandemia COVID-19 a Fundação vem se 

empenhando desde o início do isolamento social a trabalhar em conjunto com os demais órgãos e 

entidades ligados ao Governo Federal na articulação de medidas importantes ao atendimento das 

comunidades quilombolas em vulnerabilidade social.  

Nos próximos dias, a FCP lançará um edital para selecionar 100 projetos de artistas afro-

brasileiros, residentes em comunidades quilombolas ou autodeclarados negros (pretos ou 

pardos). Os projetos, cujos os vencedores serão premiados em dinheiro, devem ser nas 

categorias de: Música, Dança, Teatro, Leitura, Escrita e Oralidade, Narrativas Folclóricas, 

Culinária Tradicional e Artesanato. 

Vale ressaltar ainda, que para a efetividade das políticas programadas, a Fundação está 

providenciando a implementação de um pacote de editais de seleção pública, os quais 

contribuirão para a continuidade do processo e o acesso democrático aos recursos disponíveis, e 

ainda, a difusão da diversidade das manifestações culturais, promovendo e apoiando a integração 

cultural, social e econômica do povo afrodescendente.  

Em março de 2020 também foi retomado o processo de aquisição do imóvel Docas Pedro II no 

Rio de Janeiro, prédio localizado no Complexo Histórico Cais do Valongo, que será gerido pela 

FCP. A cargo da Fundação também ficará a criação do Centro de Acolhimento, em gestão que 

será compartilhada com IPHAN e LAAU (Laboratório Arqueológico Aberto Urbano).  

Para o ano de 2020, está programado o aporte de novos recursos, oriundos de diversas fontes, 

inclusive de novas emendas parlamentares, de forma que, no cumprimento de sua missão 

institucional sejam fortalecidas as políticas de fomento, promoção, preservação e valorização das 

manifestações culturais afro-brasileiras em todo o território nacional. 
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