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Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às oito 

horas e trinta minutos, foi dado o início da solenidade referente as 

Conferências Regionais de Cultura que desta vez reuniu em um só local 

os doze territórios do Estado do Piauí. No primeiro momento foi cantado o 

hino do Estado e em seguida o Presidente Estadual de Cultura Nelson 

Nery Costa abre as Conferências. O presidente do CEC, Nelson Nery diz 

que o objetivo das conferências é fazer com que as regiões apresentem 

propostas com o fim de apresentar no ano seguinte nas Conferências 

Estaduais uma proposta do Plano Estadual de Cultura. Ainda agradece a 

presença de todos os presentes e a parceria com a APPM (Associação 

Piauiense de Municípios) que contribuiu fortemente para o acontecimento 

do evento no presente dia. O Presidente da APPM, Paulo César Morais 

que também é Prefeito do Município de Francinópolis diz que a cultura é 

identidade e por isso devemos sempre agir no intuito de estimular a 

adoção de políticas públicas que possibilitem as ações culturais. A APPM 

está à disposição para contribuir com ações desta natureza e as 

conferências são momentos importantes, pois são estes espaços que 

possibilitam que a população e os agentes de cultura sejam ouvidos, para 

em seguida os conselhos municipais implantarem essas políticas. A 

Conferência que foi dividida em 6 (seis) regiões, foram presididas pelos 

Conselheiros do Conselho Estadual de Cultura do Piauí. Dessa forma 

presidente a Conferência do Entre rios o Conselheiro Cineas Santos, 

tendo como vice o Conselheiro Vagner Ribeiro. A região da Planície 
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Litorânea foi presidida pela Conselheira Lari Salles. A região de Cocais e 

Carnaubais foi presidida pelo Conselheiro Itamar, a região da Serra da 

Capivara foi presidida pelo Conselheiro Wilson Seraine que teve como 

vice a Conselheira Claudia Simone, a Região do Vale do Sambito, Vale do 

rio Guaribas, Chapada do Vale do Rio Itaim e Vale do Canindé foi 

presidida pela Conselheira Dora Medeiros que teve como vice o 

Conselheiro João Vasconcelos, a região de Tabuleiro do Alto Parnaíba, 

Vale dos Rios Piauí e Itaueiras e Chapada das Mangabeiras foi presidida 

por Gilson Caland. No mesmo evento foi oportunizada a criação do I 

Colégio de Presidentes dos Conselhos Municipais de Cultura do Estado 

do Piauí contou-se com a participação da Conselheira Suplente Poliana 

Sepúlveda Cavalcanti dentre os demais.  Em que pese as discussões 

traçadas durante o evento tem-se a necessidade de criação de conselhos 

municipais de cultura, fundo municipal de cultura, museus. Ressaltou-se 

a importância que a Lei Aldir Blanc (Decreto 10.489 de 2020) teve na 

cultura no decorrer da pandemia do Covid – 19 e ainda a esperança que 

a Lei Paulo Gustavo poderá trazer para o âmbito cultural. Nada mais tendo 

sido tratado, a sessão foi encerrada. Eu, Marina Sousa Vidal, Secretária 

Executiva do CEC, na função de secretária desta sessão, lavrei a presente 

ata que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor 

presidente e conselheiros desta casa. 
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1. Introdução 

 

Inicialmente, a presidente da mesa deu as boas vindas, introduziu o 

objetivo da temática e solicitou que os demais presentes fizessem uma breve 

apresentação, incluindo nome, cidades e ofício. 

Dentre os presentes estavam: 

● Marcos Antônio Moraes Vieira Filho - Departamento de Cultura e 

Arte (DECA), Luís Correia, Piauí. 

● John Kennedy Viana Rocha -  Ilha Grande, Piauí. 

● Jeú Silva Araújo - Secretaria de Turismo, Ilha Grande, Piauí. 

● Gabriel Araújo Rodrigues - Secult e Conselho, Parnaíba, Piauí. 

● Dalva Gabrielly de Oliveira - Coordenação Cultural, Parnaíba, 

Piauí. 

● Glória Soares - Estagiária, Parnaíba, Piauí. 



● José de Arimatéa Pereira da Costa - Secretaria de Cultura, Murici 

dos Portelas, Piauí. 

● Carmen Lucia Alves de Tavares. 

● Enaldo da Luz Neves. 

Durante a apresentação inicial, alguns dos presentes já introduziram 

algumas das dores enfrentadas pela cultura no estado, em especial os 

artistas. A maioria dos presentes relatou insatisfação com a má vontade de 

alguns gestores em montar um bom plano para a cultura do município e a 

falta de aptidão para montar um plano municipal de cultura e entender como 

funcionam as fontes de financiamento estatal para a pasta cultural. 

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1. Explicação sobre o que é o plano estadual de cultura e sua 

importância 

 

Durante um segundo momento, a presidente de mesa orientou sobre 

o que é o plano municipal de cultura, explicando que se trata de um 

documento formal que representa a política de gestão cultural de uma cidade. 

Nesse documento estão as ações culturais que se pretende desenvolver por 

um período de dez anos.  

O plano deve promover a igualdade de oportunidades e a valorização 

da diversidade das expressões e manifestações culturais. Isso significa gerar 

condições para desenvolver e preservar a diversidade das expressões culturais 

e promover o acesso a elas. 

O caráter participativo e cíclico dos planos lhes confere legitimidade e 

dinamicidade no intrincado e complexo campo das políticas públicas, na 

medida em que se configuram como um contrato ou um planejamento de 

trabalho periódico que, acompanhado e avaliado, pode ser revisado de tempos 

em tempos, quando se repactua um conjunto de estratégias e diretrizes, 

assimilando o que houve de positivo e repensando o que precisa de ajustes. 

A finalidade dos Planos de Cultura é planejar programas, projetos e 

ações culturais que valorizem, reconheçam, promovam e preservem a 



diversidade cultural existente em cada uma das cidades. O Plano de Cultura 

é um documento preparado a muitas mãos e em muitas etapas. 

Tendo em mente estas considerações, o grupo decidiu diagnosticar a 

situação em que se encontra a cultura no estado do Piauí, ou seja, saber de 

maneira ampla como está nossas cidades e como isso influencia na cultura 

local.  

No entanto, diagnosticar não é apenas saber como estamos, mas 

também quem somos e o que queremos ser. Em outras palavras, é primeiro 

identificar como chegamos à situação cultural em que se encontra a cidade e, 

em seguida, tentar definir como gostaríamos que ela estivesse. 

Por isso, a opção de metodologia utilizada foi o debate entre os 

presentes, considerando o que cada um trazia como experiência pessoal e 

como enxergava as possibilidades de mudança e melhora. 

 

2.2. Alguns problemas identificados e Formulação de Propostas 

 

Uma das primeiras questões apresentadas como dificuldades foi a má 

vontade de alguns gestores municipais em planejar de forma adequada e 

satisfatória a política cultural do município. Ficou constatado, também, que 

boa parte das dificuldades encontradas no campo das políticas culturais no 

Brasil tem sua raiz na falta de planejamento adequado e na capacidade de 

execução.  

Assim, a presidente e outros representantes, constataram que tanto 

os governos quanto agentes culturais e artistas devem atuar mais de forma 

reativa a problemas pontuais, do que através da capacidade criativa de 

planejar e prever situações, pois apenas ter planos construídos não garante 

sua realização automática: quanto maiores os compromissos dos planos, 

maiores os desafios de efetividade e maiores as possibilidades de frustração 

por parte da sociedade.  

Nesse sentido, estabelecer um planejamento adequado, dimensionar 

os esforços e recursos necessários, acompanhar de modo mais preciso a 

execução das ações e avaliá-las de modo objetivo são ações tomadas como 



fundamentais quando se pensa em políticas públicas que atendam ao 

interesse coletivo. 

Neste momento, uma das situações levantadas pelo grupo foi a forma 

de composição dos Conselhos de Cultura, que ainda funcionam com critérios 

demasiadamente políticos, levando pouco em conta a participação de artistas 

experientes ou mesmo de artistas ainda bastante marginalizados, como os de 

rua e de pequenas iniciativas locais. 

Sendo assim, para cada proposta de intervenção que determinado 

indivíduo ou grupo apresenta, é necessário reunir elementos que possibilitem 

mobilizar apoio (técnico, financeiro, político ou institucional). Ou seja, para 

os presentes na conferência, não há motivos para que a escolha dos 

conselheiros seja 100% fruto de vontades políticas, mas deve incluir a 

presença de artistas atuantes e de pessoas com notória capacidade técnica e 

profissional para avançar pautas importantes da pauta cultural do estado. 

Dois desafios parecem se destacar no processo de construção de 

Planos de Cultura, especialmente quando se considera a necessidade de 

relacionar a diversidade cultural, o planejamento em si e o conhecimento das 

políticas públicas de cultura. 

Constatou-se que muitas pessoas, sejam elas gestores, artistas em 

geral e população leiga sabem muito pouco como se constitui uma política 

pública de cultura, como funcionam, sua importância e como elaborar um 

plano bom e efetivo para os municípios. Por isso, um dos obstáculos mais 

importantes de rompermos é a ignorância com relação ao tema, pois a 

informação contribuiria para quebrar a resistência de gestores em fazer o 

plano e também para melhorar a capacidade técnica na construção dos 

planos municipais, além de aumentar a participação de artistas e da 

população neste tema de grande importância. 

Os planos de cultura devem ir além dos documentos e do papel 

normativo, expressando desafios reais e cotidianos que se impõem para os 

diálogos entre os diferentes, de forma a consolidar a diversidade cultural não 

como um mosaico de diferenças incomunicantes, mas como projeto político 

de diálogo intercultural.  



Ocorre que é exatamente neste ponto que se localiza o desafio maior: 

promover a diversidade cultural no ambiente áspero das legislações e 

regulamentações, tão acostumadas às proteções, proibições e regras e ao 

“instituído”, mas pouco eficazes em estimular o diálogo nos espaços 

“instituintes” que a participação produz. 

Um outro aspecto levantado que incomodou todos os participantes da 

conferência foi a falta de integração entre o interior e o litoral, o que não se 

configura apenas como um problema dos municípios litorâneos, mas do 

interior do estado como um todo e da capital. Teresina, além de concentrar 

boa parte dos recursos, também concentra mais atenções e mais apoio técnico 

para seu desenvolvimento cultural. 

No entanto, é preciso dar mais atenção aos desenvolvimentos de 

diferentes regiões do estado para que a integração cultural floresça de forma 

justa e igualitária. Sendo assim, o desenvolvimento regional não pode ser 

compreendido de forma unidimensional. É preciso reconhecer as 

desigualdades regionais em múltiplas escalas de intervenção, e orientar 

políticas e programas que promovam o desenvolvimento territorial por meio 

de instrumentos adequados ao trabalho multiescalar, de modo a facilitar a 

cooperação federativa e a coordenação horizontal do governo federal para sua 

efetiva implementação. 

Dando continuidade aos debates, foi ressaltada a importância do 

plano para estruturar a cultura estadual e municipal, mas para que ele fosse 

realmente efetivo seria necessário que os municípios tivesse uma estrutura 

básica exclusiva para a cultura. Ou seja, além do Plano Municipal, é 

necessário também que a prefeitura tenha instituída o seu Conselho 

Municipal de Cultura e leis de fomento ao segmento cultural, pois além de 

conceder a devida importância à pasta cultural, ainda facilita o recebimento 

de recursos advindos do estado, pois com uma estrutura organizada tem-se 

transparência, organização, planejamento e inclusão. 

O Plano é uma aproximação das demandas da população e um 

termômetro para conhecer o contexto e a dimensão da realidade da cultura. 

A transversalidade da cultura pode e deve ser tratada como política de Estado,  

o que requer integração das políticas públicas das secretarias municipais e a 



aproximação com o contexto do Sistema de Educação na Região do Cariri, 

tanto do Ensino Básico como do Superior.   

A ideia de aproximar a Cultura dos planos de educação também 

funcionaria como uma forma de combater a ignorância com relação à 

importância da cultura, do planejamento cultural e da integração dos artistas. 

Por outro lado, é imprescindível que o horizonte da política pública 

para a cultura, seja norteado pelo tempero do hibridismo cultural, pelo 

reconhecimento do popular e do erudito, das novas tecnologias e da produção 

contemporânea, pelo respeito às diversidades artísticas e culturais e as suas 

formas e conteúdos organizativos e políticos.  

Neste ponto aqui colocado, entra uma das questões mais importantes 

de todo o debate, que é a inclusão dos artistas de rua, a categoria mais 

marginalizada da cultura estadual e do país. Vários questionamentos 

surgiram sobre como valorizar e incluir esta classe no planejamento cultural, 

no orçamento e nos benefícios concedidos a eles, como o registro formalizado 

de artista. 

 

3. Conclusão 

 

A presente Conferência de Cultura foi um encontro que visou reunir a 

sociedade civil e os representantes do poder público para que, em conjunto, 

elaborem políticas públicas culturais. É com a participação da comunidade 

local que o poder público conseguirá fortalecer a cultura porque estará de fato 

atendendo suas necessidades. 

Já o Plano Municipal de Cultura é o documento de planejamento para 

orientar a execução da política cultural da cidade. O Plano Municipal de 

Cultura precisa existir para o município conseguir se adequar ao Sistema 

Nacional de Cultura. 

É preciso colocar na balança  os retrocessos, resgatar as potências e 

os desafios para conjecturar uma gestão democrática e participativa que 

possa colocar a cultura na sua dimensão transversal, na centralidade  política 

e enquanto política de Estado.    
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ANAIS DA CONFERÊNCIA ENTRE-RIOS  

 

 Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove 

horas, mediante uma conferência presencial no auditório Babaçu do Hotel Blue Tree 

Towers, na cidade de Teresina, no estado do Piauí, reuniram-se representantes do 

Conselho de Cultura do Piauí e membros da sociedade civil. Encontravam-se 

presentes os integrantes da mesa da Conferência do Território Entre-Rios: o 

presidente da sessão, Conselheiro Estadual Cineas Santos, o vice-presidente da 

sessão, Antônio Vagner Ribeiro Lima, e a secretária Virna Gonçalves Dourado 

Valiante. Entre os membros da sociedade civil, por ordem de apresentação, estavam 

na referida sessão: Rosani Arimatéia, Petrônio, Felipe, João Victor Meireles, Marina 

Campelo, Marleide, Jairo Araújo, Lucielena, Cláudia Amorim, Aretha Sâmia, Rejane 

Dias, Antônio Cícero, Clóvis, Hernani Felipe, Bernardo Soares, Viviane Mage, Elaini 

Pachêco, Eliana, François Pierot, Érico Luís, Rejanete Campelo, Dom Breguête, 

Francisca Alves Rodrigues, Marcílio, João Victor, Érica, Lucineide Barros, José de 

Arimatéia, Jorginho Medeiros, Raimunda Celestina, Juliana Mota, Maria Lúcia, Luan, 

Pascoal, Cleusa Pereira, Cláudio Raulino, Flávio Lira, Volfride Salmito, Socorro 

Santos “Maravilha”, Anade Bezerra, Euseni Dantas, Naina Alessandra, Joana D’arc, 

Maria do Carmo, Vavá Vasconcelos, Ronaldo Brandão, Milo Silva, Lílian, Marcondes 

Araújo, Alex Perasol, Tauana Queiroz, Isabela, Artenildes.  

 Como ponto de partida para a reunião, o vice-presidente Vagner Ribeiro sugeriu 

que os presentes organizassem as cadeiras em formato de uma roda, para que 

houvesse melhor e mais orgânica interação. Além disso, colocou no centro da roda 

formada um tambor, com a sugestão de que fosse tocado por qualquer um da sessão 



que sentisse a necessidade de que o toque do tambor, o som produzido, silenciasse 

o barulho local por um momento e fosse possível ouvir o seu “eu interior”. Para 

introdução da sessão, o mesmo – vice-presidente – ressaltou a importância das 

memórias, e como elas não podem ser esquecidas, pois são estas que trazem as 

experiências individuais. Ainda, para contextualização da metodologia de roda 

adotada e a preservação de memórias, Vagner citou a importância da contação de 

histórias na África e no Brasil, e abordou a comunidade Fula, na qual a contação da 

criação (animais) e a contação de histórias têm a mesma finalidade: não cair no 

esquecimento. Dando continuidade ao contexto, citou e explicou o termo “dragon 

dream”: “dragon” representa o termo e “dream” representa o sonho, ou seja, é a 

transformação do medo em algo bom. Para finalizar a fala introdutória e para a 

explicação da importância do tambor ao centro da roda, Vagner explicou o que era 

“escuta profunda” para a comunidade africana, a sua importância e como esse termo 

tinha relação o ato realizado na conferência. Voltando-se ao assunto prático e o motivo 

da sessão, esclareceu que o plano estadual de cultura não iria ser elaborado 

definitivamente após a atual sessão.  

 Após isso, passou-se ao momento de apresentação dos presentes, já 

supracitados neste documento. Entre o público havia professores, estagiários do 

museu de Teresina e graduandos de história, artistas de diversas modalidades 

(poetas, cordelistas, músicos, atrizes), escritores, representantes de secretarias de 

cultura dos municípios abrangidos pelo território Entre-Rios, dançarinos, historiadores, 

rapper, fotógrafo e mais das diversas modalidades que integram a sociedade civil 

organizada. Nesse ínterim, após o fim das apresentações, o vice-presidente da 

sessão, Vagner Ribeiro, ressaltou que o plano de cultura estadual não irá “começar 

do zero”, mas partir da base do plano já existente, sendo de grande importância a 

preservação dos princípios nele consagrados. Contudo, frisou que irá buscar 

considerar todas as contribuições apresentadas na sessão corrente, da maneira mais 

democrática possível.  

 Nesse panorama, passou-se a palavra novamente para o público, respeitando 

a ordem de inscrição dos que tinham interesse em falar, para que se iniciasse a 

apresentação das propostas. O primeiro inscrito foi Jairo Araújo, que compõe o 

Conselho Municipal de Cultura de Teresina, eleito pela sociedade militante na área da 

cultura. Jairo falou em dois momentos da sessão e, como forma de iniciar sua primeira 

fala, abordou a disposição de horários das conferências, elaborando uma crítica 



acerca da divisão em sessões simultâneas, pois, dessa forma, os integrantes dos 

demais territórios não estariam cientes do que estaria ocorrendo em outra sessão. 

Ademais, demonstrou descontentamento com o modo de divulgação do evento, pois 

não tinha ciência da sua ocorrência até a semana anterior à data. Sobre outro aspecto, 

o participante não achou interessante que as conferências não são organizadas por 

temáticas, e sugeriu que assim fosse organizado - e não por apresentações 

desordenadas tematicamente. Sendo mais específico quanto às suas contribuições, 

o citado participante elencou suas propostas: alteração da data da Conferência 

Estadual do 21/01/2022, por considerá-la muito próxima; incluir no livro distribuído 

(“Plano Estadual de Cultura – Uma Proposta do Conselho Estadual de Cultura do 

Piauí”) mais aspectos relacionados à cultura e participação social e citar no mesmo 

dispositivo que as propostas ali contidas vieram de outras conferências; propôs, ainda, 

a discussão acerca até onde o estado deve utilizar as leis de incentivo fiscal para fazer 

aquilo que é próprio do estado – justifica tal fala afirmando que o estado está utilizando 

fundos que seriam destinados aos artistas para coisas próprias do estado, e, assim, o 

dinheiro não vai para os artistas; outra proposta é a de uma organização paritária do 

Conselho entre representantes da sociedade civil e do poder público – afirmou que a 

estrutura deste ainda era a mesma de 1997 e que só contém 3 representantes da 

sociedade civil.  

 Em uma segunda parte de sua fala, Jairo afirmou que é preciso um órgão de 

cultura, específico da área, no governo, bem como a elaboração de uma política de 

editais específicos, para a própria comunidade organizar seus eventos. Ademais, o 

participante propôs que: o Conselho de Cultura deve fazer um levantamento da verba 

do governo estadual na Secretaria de Cultura; deve haver uma organização do que é 

patrocinado pela Lei Adlir Blanc e o que é patrocinado pela verba estadual; deve-se 

mapear o financiamento da cultura no estado; o Conselho deve fazer um relatório 

fundamentado e explicar para população onde está o dinheiro do estado que é 

destinado à cultura.  

 Dando prosseguimento às participações dos demais presentes, a próxima a 

apresentar propostas foi Elaini Pachêco, professora e trabalha no museu do Piauí. 

Elaini, após manifestar preocupação com os acervos dos museus, principalmente 

durante a pandemia, quando os museus se encontravam fechados e com poucas 

formas de acesso da população aos seus acervos, propôs pesquisas para 

documentação, informatização e digitalização dos acervos culturais de cultura do 



Piauí. Como forma de exemplificar esse trabalho, citou o software TAINACAN, 

elaborado na UNB, que trabalha exatamente com o tipo de atividade outrora 

mencionado. Outra pauta levantada por Eliani foi a falta de seguridade às mães 

artistas, em especial as que têm filhos na primeira infância, que acabam ficando sem 

assistência financeira, passando necessidades. Propôs, para tanto, a criação de 

editais e de cotas às mães artistas, para amenizar a situação. A participante, com o 

intuito de facilitar a execução de suas propostas, forneceu, por escrito, contatos 

relacionados ao projeto TAINACAN (site: http://tainacan.org ; Luciana Martins: (11) 

99395-5868) e à iniciativas de apoio às mães artistas (*Movimento Arte na 

Maternidade: @mam.artenamaternidade; Rede Afetiva de Mães Artistas: 

@rama.rede.afetiva).  

 Em continuidade à apresentação das propostas, passa-se a voz para Lucileide, 

que reclama por participação social na cultura em um momento de sério retrocesso 

na Democracia. Lucileide requer o bom uso dos recursos públicos para garantir os 

espaços culturais com ampla participação social. A participante manifestou, ainda, 

descontentamento com a forma de divulgação da conferência, que foi apenas por 

redes sociais, limitou, assim, a participação de outros grupos sociais, que, ou não 

ficaram sabendo, em decorrência do meio de divulgação, ou, ainda que soubessem, 

não teriam como se deslocar ao local da conferência. Propôs, Lucileide, que a 

organização do evento se preocupasse com um melhor espaço físico para a 

realização do evento, com a finalidade de que se tenha ampla participação da 

sociedade civil, em seus diversos grupos.  

 Como outra proposta, Lucileide requisitou que os objetivos a serem cumpridos 

deveriam ser mais explícitos e com uma metodologia pela qual as pessoas pudessem 

compreender o que é um plano de cultura e como ele se articula com as outras 

políticas públicas. Ainda, adicionou a proposta que devia ser explicado qual é o “ponto 

de partida”, o cenário, da cultura no Piauí, para, a partir daí, saber em que lugar se 

está e, assim, poder discutir o futuro da cultura e as providências que devem ser 

tomadas. Por último, propôs que se realizasse um diagnóstico da cultura no Piauí, 

sendo imprescindível que se localizasse os espaços de cultura e os comunicasse da 

Conferência, para que esta pudesse ser mais abrangente.  

 Finalizada a fala de Lucileide, a próxima participante a apresentar suas 

contribuições foi Maria Lúcia, que faz parte do projeto Atingidos pelo Lagoas do Norte, 

e iniciou sua fala abordando a importância da vida das pessoas negras e, em espacial, 

http://tainacan.org/


da mulher negra e as dificuldades por elas enfrentadas. Maria Lúcia, em suas próprias 

palavras, defende que “falar e romantizar a vida da mulher negra é fácil, difícil é viver 

a vida da mulher negra”, e, assim, questiona a quantidade de mulheres negras que 

estão sendo representadas na conferência e no Conselho de Cultura, implicando a 

escassa participação desse grupo social.  

 Ademais, a participante levanta a questão da importância da defesa dos 

terreiros e aborda a economia solidária existente dentro destes. A participante e 

ativista reclama a questão da desapropriação dos terreiros, que afeta diretamente a 

qualidade de vida dos que neles estão envolvidos. Para finalizar sua fala, abordou a 

falta de uma política estadual e municipal de combate ao racismo, ressaltando sua 

importância, e apontou a desnecessidade de separação das conferências.  

 Ao passar a palavra para Clóvis, ator, autor, diretor e ligado à comédia, mais 

uma vez foram apontadas falhas na forma de divulgação do Conselho e dos eventos 

do Conselho, afirmando que ficou bem restrito e que faltaram representantes de outras 

áreas, faltaram mais artistas, que, na visão dele, não foram convocados. Clóvis, em 

seu momento de proposições, levantou alguns questionamentos: quais são as 

responsabilidades do Conselho? O que o Conselho faz e vai fazer? Clóvis demonstrou 

interesse em entender qual é o papel do Conselho e dos integrantes do evento 

ocorrendo no momento.  

 Por outras lentes, após defender o Clube de Humor do Piauí, que é um grupo 

privado e que recebe artistas de outras cidades do estado, apontou que o estado deve 

“abraçar” mais os pequenos grupos artísticos. Nesse sentido, propôs que haja maior 

valorização para os artistas das mais diversas modalidades de arte, bem como a 

criação de um sindicato dos humoristas do Piauí.  

 A próxima a falar foi Cláudia Amorim, atriz e produtora de teatro, que frisou que 

uma boa política cultural deve atender o artista, o produto e a plateia, e que há uma 

falta de representatividade dos artistas no presente evento. A atriz reclamou da falta 

de distribuição de classes entres os artistas de modo que respeitasse as necessidades 

específicas de cada área. Cláudia levantou o ponto de que a divisão de diversos tipos 

de arte no Plano de Cultura acaba tirando dinheiro que era para ser destinado ao 

artista. Propôs, a participante, que haja uma divisão igualitária de recursos entre os 

artistas.  

 Sob outra ótica, agora passando o microfone para Marcondes, que é de Altos 

e representa a Academia de Letras, este voltou-se ao assunto de Clóvis sobre os 



sindicatos e afirmou que a criação destes devia vir do próprio grupo de artistas, e não 

do estado. Voltando-se agora para sua própria requisição, Marcondes afirmou não 

saber quais municípios do território Entre-Rios têm Conselho Municipal de Cultura e 

que seria interessante que essa pauta fosse explicada. Um conterrâneo de 

Marcondes, também de nome Clóvis, assumiu a fala e abordou a Lei da Cultura do 

deputado João de Deus, sugeriu que o dinheiro gasto com bandas de música devia ir 

para os artistas independentes, para os terreiros e propôs que se colocasse a citada 

lei em prática.  

 Prosseguindo as falas, Rosário foi em defesa da Conferência e afirmou que a 

referida está cumprindo os objetivos e que é dividida em territórios para que seja 

possível abranger todos os municípios, por meio de um conjunto de ações que fazem 

parte do território. Afirmou ainda que essa conferência vai servir como um diagnóstico 

para eventos futuros e maiores.  

 Após isso, passou-se a palavra para o presidente da sessão, o Professor 

Cineas Santos, que afirmou que o plano existe há sete anos e está sendo discutido 

às pressas no presente momento. Ademais, o presidente reforçou a proximidade da 

data da Conferência Estadual, no dia 21/01/2022, o que inviabilizaria debates mais 

profundos sobre o assunto “cultura”. Ressaltou, ainda, o professor, que o Conselho 

elaborou um esboço de plano, para ser um texto-base, passível de discussões e 

modificações.  

 Após a fala do presidente da sessão, João Vitor, graduando de história e 

estagiário do Museu de Teresina, que afirmou não ser o atual Plano Estadual de 

Cultura diferente dos planos da época de Getúlio Vargas e dos planos de cultura de 

épocas ditatoriais. O estudante defendeu que, se o plano não chegar nos diversos 

grupos culturais não é possível se alcançar um plano verdadeiramente democrático 

de cultura. Para tanto, João Vitor propôs que haja uma ampliação do plano estadual, 

com intuito de abranger diversos representantes dos grupos culturais, bem como a 

proposta de que haja uma mobilização democrática de todos os grupos para participar 

da elaboração do plano de cultura estadual.  

 O próximo a contribuir foi Felipe, também graduando de história e estagiário do 

Museu de Teresina. Em sua fala, o estudante afirmou que o museu de cultura traz 

uma historiografia defasa, pois, por exemplo, na sala afro tem material de tortura, que 

representa a cultura branca, e não a cultura negra. Felipe falou que o museu deve 

representar a história e a cultura da cidade, e propôs, para isso, que haja uma 



evolução historiográfica do museu, com destinação de verbas, recursos, para essa 

reforma, modificação, de modo que o museu possa representar, proteger e resguardar 

a cultura de Teresina. Propõe, ainda, que tenha uma intervenção para modificação e 

reestruturação do museu e trazer representações quilombolas, indígenas, para que 

se crie, assim, um museu popular e representativo.  

 Finalizada a fala de Felipe, passou-se o microfone para Artenildes, que abordou 

como para a pessoa negra de periferia envelhecer é um privilégio e propôs que o 

envelhecimento do artista deve ser assegurado pelo estado. O próximo aspecto 

abordado em sua fala foi a presença do racismo na cultura, quando há sempre uma 

mão acorrentada para representar a cultura negra e, afirmando que os editais e cotas 

atuais não facilitam a integração da cultura na periferia, solicitou que se trate os 

diferentes com diferença, principalmente no aspecto da cultura.  

 A próxima a falar foi Socorro Maravilha, artista, atriz e dançarina, que, em suas 

próprias palavras, afirmou que a “desigualdade é por igual, independente da classe”. 

Socorro propôs que existissem políticas públicas para artistas que não têm sustento 

e a criação de fundo para os artistas recorrerem e não passarem necessidades. 

Propôs, por fim, que as pessoas nos Conselhos devem representar os diversos grupos 

sociais e culturais.  

 Prosseguindo os inscritos para oferecer propostas, Alex Perasol, fotógrafo, 

requisitou que, além de criar projetos, se verifique como eles irão beneficiar a 

sociedade. O fotógrafo propôs que os colégios tenham acesso às culturas locais (bens 

tombados, comunidades quilombolas). Ainda, citou como problema a distribuição 

desproporcional dos recursos – “muitos recursos para poucas pessoas e poucos 

recursos para muitas pessoas”, e apresentou como mais uma proposta a 

modernização do Plano Cultural, para que as “caras” que aparecem na cultura 

teresinense e piauiense não sejam sempre as mesmas.  

 Após Alex se apresentar, João, rapper e ativista na Favela da Prainha, em 

Teresina, afirmou que as atividades na favela onde reside não contam com apoio do 

governo e propôs um direcionamento das verbas, para que se saiba para onde será 

direcionada a verba do governo e quem vão ser as pessoas que vão representar a 

comunidade. Como proposta, sugeriu que se coloquem líderes da comunidade na 

comunidade, para que pessoas que entendam a comunidade ensinem sobre esses 

planos estaduais e ajudem essa mesma comunidade a chegar nos espaços sociais.  



 Érica, estudante de jornalismo, trabalha com marketing, mídias sociais e com 

projetos sociais voltados à cultura do hip-hop, solicitou incentivo e suporte do estado 

à periferia, para que o dinheiro chegue à comunidade do hip-hop e às demais 

comunidades, bem como solicitou que haja uma valorização mais direta do hip-hop e 

que tenham pessoas que direcionem a população da periferia no tocante à explicação 

da questão burocrática e técnica dos assuntos governamentais.  

 Prosseguindo, Aretha, professora e atriz, pediu o reconhecimento e a 

valorização dos artistas, do teatro e do professor de teatro nas escolas, e propôs que 

no próximo Congresso haja revolução, que as falas ali expostas se transformem em 

ação e em evolução.  

 De modo a finalizar as propostas orais, Joana D’arc, bailarina clássica e 

idealizadora de um projeto-escola, familiar, de balé na região carente da Santa Maria 

da Codipi, afirmou não haver direcionamento de verbas para as periferias, o que 

implica em um desperdício de talentos, e, para tanto, propôs a valorização e o 

incentivo à dança pelo governo.  

 Desse modo, finalizaram-se as propostas verbais, porém, propostas escritas 

chegaram à mesa. Rejane Dias propôs a revisão da Lei do SIEC e que o Governo não 

use esse dinheiro, que já é tão pouco, para reformas de prédios e eventos como esse 

da Conferência Regional de Cultura. Propôs, ainda, que a Lei do SIEC seja para a 

cultura. Por fim, Dom Breguetê, artista, músico, compositor e produtor, propôs de 

forma escrita: que a música piauiense esteja presente em todos os eventos públicos 

municipais e estaduais; que haja espaços nos veículos de comunicação públicos e 

privados que se utilizam do espectro público, como rádios e TVs em todo os estado; 

que se fortaleça a cultura musical, no qual muitos artistas são obrigados a absorver e 

propagar outras culturas musicais, por serem, nas palavras do músico, reprimidos com 

a falta de espaço para expor suas composições e trabalhos autorais nativos. Em face 

ao exposto, com a apresentação de capoeira de um grupo de Palmeirais, a 

conferência regional do território Entre-Rios foi finalizada.  

 Isso posto, eu, Virna Gonçalves Dourado Valiante, na função de secretária da 

Conferência Regional do Território Entre-Rios, lavrei a presente ata que depois de lida 

e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e conselheiros do Conselho 

Estadual de Cultura do Piauí. 
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Ás 10 horas do dia 3 do mês de dezembro do ano de 2021, no Blue Tree Hotel, 

auditório Carnaúba, estabelecida na Av. Mar. Castelo Branco, 555 - Ilhotas, Teresina 

- PI, 64014-058, reuniram-se os representantes dos municípios da região de Cocais e 

Carnaubais, conforme lista de presença em anexo, todos com o objetivo de debate 

para a propositura de novas ideias e dispositivos que constituirão o Plano Estadual de 

Cultura do Estado do Piauí, plano este já criado pelo Conselho de Cultura do Estado 

do Piauí, presidido pelo prof. Dr. Nelson Nery Costa. 

O Senhor Itamar Guimarães assumiu a presidência dos trabalhos, tendo na 

oportunidade designado a Sra. Maísa Carvalho para secretariar a reunião. 

Na primeira oportunidade, o Plano Estadual de Cultura proposto pelo 

Conselho Estadual de Cultura foi lido com conjunto até o capítulo 2, contando com o 

presidente e a secretária como porta-vozes. O Sr. Itamar Guimarães aproveitou a 

oportunidade e tirou dúvidas, explicou conceitos e explanou sobre a realidade no 

âmbito da cultura do Piauí. Detalhadamente, o sr. Itamar Guimarães explicou sobre a 

Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, sobre a necessidade de todo município fazer o 

seu plano de cultura municipal, sobre o SIEC (onde o edital será lançado em janeiro). 

Explicou que o estado do Piauí receberá muitas verbas, principalmente aquelas 

advindas da Lei Aldir Blanc e da (possivelmente) Lei Paulo Gustavo, e que os 

municípios devem estar preparados e capacitados para obter tais investimentos. 

Ainda em mesa, o Sr. Presidente deixou claro que aquele momento seria apenas uma 



primeira reunião, um debate de ideias e uma colhida de demandas, e que, 

posteriormente, uma nova reunião seria feita para que o Plano Estadual de Cultura 

proposto pelo Conselho Estadual de Cultura incorporasse as demandas específicas de 

cada região. Ademais, deixou disponível seu número de WhatsApp para todos, a 

fim de se construir um canal de comunicação mais direto até que a reunião aconteça. 

O espaço para fala e debates foi aberto com as respectivas falas expressas a 

seguir: 

A Sra. Luiza do município de Luzilândia explanou sobre a dificuldade que 

muitos artistas locais têm de saber para onde o dinheiro reservado para a cultura é 

destinado, a saber para quais tipos de projetos; asseverou que Luzilândia não tem um 

plano estadual de cultura feito e reforçou que seria importante que houvesse verbas 

específicas para determinados projetos. Na ocasião, o presidente da mesa, Sr. Itamar 

Guimarães reforçou que uma das alternativas para esse tipo de demanda seria a 

feitura do município de orçamento para verificar e especificar as verbas, através de 

Emenda Parlamentar; 

O Sr. Moisés do município de Brasileira teve dúvida acerca do parágrafo 6º, 

capítulo II. Como a dúvida era apenas de interpretação, foi sanada logo em seguida 

pelo presidente da mesa; 

O Sr. João Welton do município de Porto sinalizou para o fato de que na sua 

região a atividade da capoeira sofre há anos sem nenhum apoio; 

Os representantes do município de Jatobá sinalizaram a necessidade de uma 

participação mais atuante de conselheiros criar o conselho municipal de cultura. 

Asseveraram sobre as dificuldades de execução dos recursos devido inexistência de 

grupos culturais mais formalizados. Relataram que a população desacredita no 

resgate cultural e assim não expõe o registro da cultura local. Afirmaram que há 

movimento cultural nos municípios, mas como tal fato deixa de ser catalogado, acaba 

constituindo óbice para entrar no calendário anual. Afirmaram que um grande 

problema é o registro não feito da variedade de cultura local; 

A Sra. Maria Eduarda Diniz, secretária de cultura do município de Brasileira, 

afirmou que conseguiu fazer, com os recursos da Lei Aldir Blanc, uma série de lives 

em meio a pandemia, promovendo artistas locais e movimentando a cultura. A 

secretária deu uma sugestão para que o Plano Estadual de Cultura do Piauí tivesse 

dispositivo de criar uma premiação, através de uma competição, para o município 

que melhor utilizar os recursos que lhe foram dados. Para ela, essa é uma maneira de 

motivar as gestões, como acontece no caso ICMS ecológico. Ainda sugeriu que 

houvesse no plano estadual algum mecanismo tributário que possibilitasse o acesso a 



parcelas maiores que àquelas as quais os municípios já fazem jus; 

O Sr. Moisés, também do município de Brasileira, sugeriu que se criasse um 

conselho ou comissão estadual composta por representantes de cada região do 

Estado, com a finalidade de executar e fiscalizar o Plano Estadual de Cultura do Piauí 

em parceria à Secretaria de Cultura estadual; 

O Sr. Marcelo da Costa Araújo, representante do município de Nossa Senhora 

de Nazaré – PI, sinalizou para que se realizassem fóruns com a participação dos 

agentes culturais, bem como a sociedade civil organizada, para a elaboração dos 

Planos Municipais de Cultura e que haja algum tipo de conexão entre os conselheiros 

estaduais e municipais a fim de capacitar os conselheiros municipais de cultura; 
Outras considerações feitas por participantes foram dúvidas acerca a prestação de 

contas dos artistas que receberam verbas da Lei Aldir Blanc e como a Secretaria de 

Cultura de cada município deve ter mais diligência na hora de prestar as contas. 

Outras dúvidas também foram citadas, a saber: como que os gestores e artistas 

podem se capacitar na elaboração de projetos, como conciliar as particularidades de 

cada região nos projetos culturais, como ter maior controle pela Secretaria Municipal 

de Cultura sobre os registros culturais de cada região, como que os grupos culturais 

podem formalizar sua atividade para que possam receber recursos do Estado (CNPJ, 

registro, prestação de contas, etc.), como tornar a atividade cultural rentável e 

benéfica para as populações e como o Plano Estadual de Cultura pode ter em seu 

texto normativo dispositivos que materializam a acessibilidade à Secretaria Estadual 

(ou seja, que a Secretaria do estado responda, efetivamente, sobre as demandas que 

lhe são enviadas, que haja feedback). 

Houve, ainda, sugestão dos representantes do município de Porto para que se 

pensasse em viabilizar recursos através das parcerias com os empresários, onde o 

Estado renunciaria o recolhimento do ICMS das empresas desde que estas se 

propusessem a investir a renda em projetos culturais nas cidades – esta última 

medida, para o município de Porto, viabilizaria mais diretamente a realização de 

projetos, uma vez que seria menos burocrática e mais célere. 

Por fim, os gestores se mostraram preocupados e interessados em como estabelecer 

um fundo estadual para verbas destinadas à área cultural e na sistematização de 



ferramentas em que os municípios também negociem junto às empresas maneiras de 

fomento à atividade cultural. 

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente, às 11 horas e 45 minutos, deu 

por encerrada a reunião e eu, Maísa Mendes de Carvalho Dias, Secretária encerrei os 

trabalhos, recolhi a lista de presença, bem como a lista com as propostas anotadas 

pelos presentes. 

 

Fechada e assinada a ata pelos membros da mesa. 
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ANAIS DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE CULTURA DOS TERRITÓRIOS: 

VALE DO SAMBITO/ VALE DO RIO GUARIBAS/ CHAPADA VALE DO RIO 

ITAIM E VALE DO CANINDÉ. 

 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 

nove horas e trinta minutos, no hotel Blue Tree Towers Rio Poty, na sala 

Palmeira, aconteceu a Conferência Regional dos territórios: Vale do Sambito/ 

Vale do Rio Guaribas/ Chapada Vale do Rio Itaim e Vale do Canindé, no evento 

Conferências Regionais de Cultura. Encontravam-se presentes, a Conselheira 

Estadual e presidente da mesa, Dora Medeiros, o Conselheiro Estadual e vice-

presidente da mesa, João Vasconcelos, o Presidente do CEC, Nelson Nery 

Costa, a Secretária Executiva do CEC, Marina Vidal, o Presidente da APPM, 

Paulo César, os representantes municipais: Leonel Luz Leão, Norberto Ângelo 

Pereira Netto, Maria José de Sousa Moura, Maria Inês da Rocha Leal, Maria da 

Conceição Gomes Alves de Sousa, Anderson Rafael Leal Brito, Itamar da Silva 

Lima, Lilian Lopes Cavalcante, João Olímpio Fernandes, Jonas da Silva Sousa, 

José Edson do Nascimento, Ginaiane Santos Mateus, Lucélia Maria Nogueira, 

Wanderson Sousa Vieira, Raimundo Nonato Ribeiro dos Santos, Ana Luiza 

Gonçalves Rodrigues, Valdo Benedito da Silva, Edson Braz Ribeiro, Ana 

Gardenia Lopes e Macedo, Linnara Emily Benedito Moura, Stanley Rafael 

Alencar, Andreia Mariana Amorin Gerico, Josilene Silva dos Santos, Ivone 

Felicidade de Amorin, Delmed De Sousa Monteiro Veras, José de Oliveira, 

Romario Marques de Moura, José Félix de Sousa Filho, Marlane Sepúlvida e 

Francisco Stefano Ferreira dos Santos. A presidente da mesa, Dora Medeiros, 



iniciou a sessão elucidando o objetivo do encontro: que os municípios 

delegassem suas demandas e sugestões a serem incluídas no Plano Estadual 

de Cultura, a ser apresentado no dia vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e 

dois. Em seguida, a secretária Marina abriu o espaço para que os representantes 

fizessem suas falas. O Secretário de Cultura de Oeiras, Francisco Stefano 

Ferreira dos Santos, relatou que o município de Oeiras está em processo de 

construção do Plano Municipal de Cultura e que já realizaram conferências e 

audiências públicas, com a participação da população municipal, e que a partir 

desses encontros, notou-se a necessidade da criação de um Fundo Municipal 

de Cultura, cujo Projeto de Lei já foi enviado para a Câmara dos Vereadores. 

Elencou duas necessidades: a primeira, que os profissionais contratados para 

trabalharem nos museus e centros de cultura, tenham capacitação para seu 

respectivo cargo, como por exemplo, museólogos, e a segunda, que seja criado 

um Fundo Estadual de Cultura, para melhor amparar os municípios. A presidente 

Dora pronunciou que o propósito do Conselho é justamente que cada município 

tenha o seu próprio Conselho, Plano e Fundo. Francisco Stefano sugeriu ainda 

que, os próximos encontros sejam transmitidos de forma híbrida, para alcançar 

mais pessoas. A Secretária do Conselho Municipal de Cultura de Oeiras, Socorro 

Barros, acrescentou que, com o aumento dos agentes culturais, resultado do 

mapeamento feito pela exigência da Lei Aldir Blanc, surgiu a necessidade de 

ampliação do Conselho Municipal de Cultura, que atualmente possui seis 

membros, porém essa questão também já está em trâmite na Câmara dos 

Vereadores. Fabiana Dias, Assessora Técnica da Cultura dos municípios 

Marcolândia, Simões, Curral Novo, Queimada Nova, Paulistana e Acauã, 

pontuou a importância da realização prévia de conferências municipais para 

tratar do tema e posteriormente unificarem o Plano Estadual. A presidente Dora, 

esclareceu que a conferência regional estava acontecendo para agilizar o 

processo do Plano, mas que os representantes deviam apresentar as demandas 

dos seus municípios. O Secretário de Cultura de Santa Cruz dos Milagres, 

Raimundo Nonato, reforça a fala de Francisco Stefano, em relação à admissão 

de profissionais qualificados nas casas de cultura e defende a criação de 

políticas públicas permanentes para a cultura, como grupos de teatro e de 

capoeira, bibliotecas e museus, mudando do habitual, que são festividades 

passageiras que não incutem continuamente as práticas culturais na população. 



A presidente Dora, destacou que estava havendo uma certa demanda de Fundos 

Municipais e declarou que o Fundo Estadual existe, porém está inativo. 

Ressaltou a primordialidade de sua reativação, assim como da reformulação do 

Siec. O Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Belém do Piauí, Edson 

Ribeiro, comentou o valor a ser agregado com a parceria entre municípios que 

possuem características culturais semelhantes. A presidente Dora mencionou o 

então Secretário Estadual de Cultura, Fabio Novo, e o maravilhoso trabalho que 

vem fazendo em sua gestão, abrangendo não só Teresina, mas também as 

cidades do interior. A Prefeita de Santana do Piauí, Maria José, exprimiu que no 

seu município, a Secretaria de Cultura ainda atua junto com a Secretaria de 

Educação, entretanto, apesar de já ter sido estruturalmente descentralizada, 

ainda não foi efetivada por força da vedação da lei que proibiu o aumento de 

gasto dos municípios, causando dificuldade na captação de recursos. Lamentou 

que a população tenha pouco interesse em vivenciar e atuar nas práticas 

culturais da cidade, assim como de participar de um Conselho de Cultura. A 

presidente Dora, indica a necessidade de provocar e aproveitar os agentes 

culturais, para que a cultura não morra. O Presidente da APPM, Paulo César, 

em sua ilustre presença, atesta a importância de resgatar a cultura e as 

tradições, para que não se percam de geração em geração. Inteira que gerir as 

questões culturais é complicado, mas que com persistência, é um trabalho 

possível. Encerra dispondo-se para atender ao que os representantes 

precisarem. O representante de Monsenhor Hipólito do Piauí, Itamar da Silva, 

narra que o seu município está dando seguimento à criação do Conselho e do 

Fundo Municipal de Cultura, planejando um encontro das benzedeiras, onde 

pretende-se mostrar a relevância dessa tradição. Pontuou que o Piauí tem uma 

cultura forte, mas está sendo deixada de lado, pois os governos focam somente 

em saúde e educação, o básico, e acabam deixando em quinto plano a cultura, 

esquecendo que ela é a responsável por imprimir identidade ao local, fazendo 

com que que as pessoas se reconheçam como parte do meio e como 

protagonistas de sua própria história. A presidente Dora sugeriu que os 

municípios criassem editais de Patrimônio Vivo Municipal. Patrícia Alcântara, 

historiadora do IFAM, relatou que sentia falta de um momento de conversa como 

aquele, relembrou os patrimônios de nível federal existentes no Piauí, destacou 

que outros produtos culturais estão em processo para também serem 



reconhecidos como patrimônio, como os batuques das comunidades 

quilombolas do Piauí, e se disponibilizou para contribuir com os demais. A 

presidente Dora saudou o Presidente do CEC, Nelson Nery Costa, que se fez 

presente na sala. Nelson Nery, cumprimentou a todos e pronunciou que quem 

trabalha com a cultura, sabe que precisa de muita dedicação, levando em conta 

que apesar da vontade de trabalhar, faltam recursos e conhecimento. Confessou 

que Teresina abarca grande parte dos recursos piauienses, contribuindo para a 

carência dos demais municípios. O Prefeito de Santa Cruz dos Milagres, Wilney 

Rodrigues falou que Santa Cruz dos Milagres é um diamante a ser lapidado em 

termos culturais, portanto é essencial o resgate da cultura da cidade. A 

Secretária Municipal de Cultural de Simões, Ana Gardênia, anunciou que esse é 

o momento em que todos precisam se manifestar para que a cultura não seja 

soterrada e contou que no aniversário do seu município, foram realizadas 

homenagens aos patrimônios vivos, com entrega de certificados e apresentação 

de vídeos contando a história de cada um, que ficaram muito honrados e 

emocionados com a ação. A presidente Dora falou que essa valorização dos 

agentes culturais tem que ser feita, para reavivar o coração e as lembranças da 

população e em seguida solicitou que os representantes lhe passassem os 

nomes dos museus existentes em cada município, para fazer um mapeamento, 

tendo em vista que muitos deles são novos e ainda estão em desenvolvimento. 

O Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Colônia do Piauí, José de 

Oliveira, expôs que falta apoio à cultura. Indicou que os demais secretários de 

cultura deveriam exigir sua própria sala e equipe para trabalharem com eficiência 

e atenderem as demandas dos artistas locais e que os Presidentes dos 

Conselhos Municipais de Cultura não fossem o próprio Secretário de Cultura, 

mas alguém escolhido pelos artistas, pois a gestão acaba e o Conselho continua. 

A Assessora Técnica de Cultura de Colônia do Piauí, Marlane Sepúlvida, 

salientou o incentivo às políticas públicas permanentes na área da cultura e 

acrescentou que devem-se criar associações para que os recursos cheguem 

com mais facilidade. A Secretária de Cultura e Turismo de Pimenteiras, Ginaiane 

Mateus, relata a necessidade de reforma do Centro Cultural Cineas Martins 

Nogueira, do Museu Municipal de Pimenteiras, que atualmente expõe seus 

artefatos no chão, e da Biblioteca Abel de Sousa Lima. Andreia Jericó, 

representante de Paulistana, contou que a prioridade de Paulistana está sendo 



resgatar o Reisado e que planejam comemorar em dois mil e vinte e dois, o 

centenário de dona Davina, intercessora do Reisado na cidade. Mencionou 

também, o cessar das apresentações de Quadrilhas Juninas que aconteciam no 

município. O Secretário de Cultura de Marcolândia, Stanley Rafael, disse que o 

município já possui Conselho e Fundo Municipal de Cultural e estão criando a 

casa da cultura para falar da história do município para as novas gerações. A 

Secretária de Educação e Cultura de Inhuma, Ana Luiza, mencionou que a 

cidade já tem o projeto de criação da Secretaria de Cultura, mas ainda não foi 

aprovado, enquanto isso, ainda está ligada à Secretaria de Educação. A Chefe 

de Cultura de Inhuma, Lucélia, compartilhou que sentiu necessidade de buscar 

por registros culturais mais antigos de sua cidade, pois, embora lá já exista o 

Centro Cultural Francelino de Sousa Araújo, o Museu Histórico e Cultural de 

Inhuma e uma biblioteca, contêm apenas registros a partir de 1900. Elencou que 

estão tentando registrar a rapadura como patrimônio nacional, e recuperar os 

casarões que tem grande peso histórico no município, principalmente o casarão 

onde nasceu o quinto governador do Piauí, que se encontra ainda de pé, mas os 

proprietários não permitem acesso a ele. O Vice-prefeito de Padre Marcos, Valdo 

Benedito, declarou que estão com um projeto de um centro cultural, que teve um 

atraso por conta da pandemia, mas está sendo viabilizada uma emenda 

parlamentar, e acrescentou a dificuldade de conseguir assentimento para 

restaurar as construções históricas do município. José Félix, Secretário 

Executivo de Cultura e Turismo de Cajazeiras do Piauí, comunicou que estão 

trabalhando com um arqueólogo, que está mapeando a cultura da região, no 

processo de criação de um museu municipal e embora a cidade ainda não tenha 

Secretaria da Cultura, já tem o Conselho de Cultura Municipal. A Secretária 

Executiva do CEC, Marina Vidal, anunciou que os representantes que quisessem 

enviar posteriormente suas propostas por escrito, podiam mandar para o e-mail 

disponibilizado na biografia do Instagram do Conselho Estadual de Cultura, 

@conselhocultpi. A presidente Dora, encerra a conferência, já que todos que 

haviam solicitações de fala haviam se pronunciado. Eu, Fabielle Sousa Silva, na 

função de secretária desta conferência, lavrei a presente ata que depois de lida 

e aprovada, será assinada por mim, pela senhora presidente da mesa, pelo 

senhor vice-presidente da mesa e demais autoridades e representantes 

municipais presentes neste evento. 
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ANAIS DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE CULTURA - TERRITÓRIO 

SERRA DA CAPIVARA  

 

Ao terceiro dia de dezembro de 2021, às 9:30, no Auditório Capivara do 

Blue Tree Towers Rio Poty Hotel, reuniram-se o Presidente da Conferência, 

Conselheiro Estadual Wilson Seraine; a Vice-presidente, Conselheira Estadual 

Cláudia Simone; e treze inscritos na Conferência Regional do território da Serra 

da Capivara. Após breve introdução realizada pela Vice-presidente, ressaltando 

a importância da Lei Estadual de Cultura, o Presidente declarou abertos os 

trabalhos e iniciou–se a leitura do roteiro proposto pelo Conselho Estadual de 

Cultura para guiar as reuniões de definição das políticas públicas culturais do 

estado, o qual foi disponibilizado a todos os inscritos no ato de credenciamento. 

Inicialmente, foram lidos os princípios que devem reger o Plano Estadual de 

Cultura. O participante Matheus Matias, do município de São João do Piauí, 

sugeriu a inclusão do “Direito à Cidade" no rol dos princípios, destacando que a 

projeção da cidade não contempla a diversidade e pluralidade dos cidadãos, 

mencionando como exemplo a negação das praças públicas aos praticantes de 

religiões de matriz africana, ou aos capoeiristas; além da negação dos espaços 

públicos aos artistas do Graffiti. A participante Fernanda Costa, do município de 

Várzea Branca, destacou a importância do inciso V, que se refere ao “direito à 

informação, à comunicação e à crítica cultural”, pois relatou que em sua região 

além da falta de recursos, instrumentos e espaços culturais, é alarmante a falta 

de informação dos habitantes quanto às políticas públicas culturais. Dando 

continuidade à leitura, foram lidos os objetivos do Plano Estadual de Cultura. O 

participante Salvador apontou o problema do empobrecimento cultural na região, 



pois diante da falta de recursos, as pessoas que participam das atividades 

culturais o fazem de maneira espontânea, sem nenhuma estrutura de apoio. O 

participante Wélder Silva fez coro às palavras do colega, enfatizando a falta de 

incentivos às quadrilhas, relatando que antigamente haviam múltiplos grupos 

praticantes da atividade e hoje em dia há apenas uma quadrilha estilizada em 

toda a região. Nesse sentido, o participante Matheus Matias sugeriu a inclusão 

do fomento à economia criativa dentre os objetivos. Ademais, a participante 

Artemisa propôs o acréscimo da liberdade religiosa no inciso I, que trata da 

valorização da diversidade cultural, étnica e regional. Continuando, foi lido sobre 

as atribuições do poder público e sobre os financiamentos. A participante Isadora 

Menezes, que atua como gestora da área cultural em um órgão no município de 

São Raimundo Nonato, pontuou as dificuldades que enfrenta para conseguir 

recursos para a cultura. A participante Núbia Lira recomendou que o estado 

forneça cursos de capacitação para que a população aprenda os meios de 

aquisição de financiamentos, criação de projetos etc., retornando para a questão 

do acesso à informação. Em seguida, foi lido sobre o sistema de monitoramento 

e avaliação do governo perante o Plano Estadual de Cultura, além das 

Disposições Finais. Por fim, o Presidente e a Vice-presidente salientaram a 

importância do fomento à cultura, da manutenção do legado cultural que 

adquirimos de nossos ancestrais, e a importância de conhecermos os artistas, 

escritores, poetas e músicos piauienses. Reforçaram a relevância das políticas 

públicas em possibilitar a cultura, que devemos tomar as leis como instrumentos 

de mudança, e que os gestores e produtores culturais devem buscar também a 

instauração de leis municipais que promovam, por exemplo, a economia criativa. 

Nada mais havendo, foi encerrada a reunião, da qual eu, Camila Petersen, 

secretária da conferência, lavrei a presente ata.  
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ANAIS - CONFERÊNCIAS DE CULTURA 

 
 

Às nove horas do dia 03 de dezembro de 2021 (03/12/2021), no Blue Tree Towers Rio Poty 

Hotel, em Teresina, Piauí, quando da ocasião do evento Conferências Regionais de Cultura, 

constituiu-se, de forma espontânea, o I Colégio de Presidentes de Conselhos Municipais de 

Cultura do Estado do Piauí, com o fito de promover debates entre o Conselho Estadual de Cultura 

e membros das gestões municipais presentes no estado a respeito da produção do Plano 

Estadual de Cultura, bem como para o diálogo a respeito das dificuldades  enfrentadas por 

estes municípios em suas respectivas experiências de gerência das questões culturais. 

A reunião foi gravada em áudio, tendo a duração de 2 (duas) horas, 51 (cinquenta e um)  

minutos e 44 (quarenta e quatro) segundos. O presente relatório foi redigido por Marina 

M. Melo M. Mourão, colaboradora no evento, a partir da gravação. 

Estiveram reunidos na composição do Colégio: Evaldo Neres, radialista, representante do 

município de Cocal; João Passos, Secretário de Cultura do município de Cocal; Marcos Matos, 

Representante da Secretaria Municipal de Cultura de Piripiri; Micael Fidelis, Presidente do 

Conselho Municipal de Cultura de Teresina; Maria Aparecida de Oliveira, Secretária de cultura do 

Município de João Costa; Lílian Alencar, Secretária de Cultura e Turismo do município de 

Valência; Claudilene Almeida, Secretária de Cultura do município de Palmeirais; Marcílio 

Alves de Sousa, Secretário de Cultura do município de Curralinhos; Edmar Mota, 

Representante da Secretaria Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura de 

São Raimundo Nonato; Mateus de França, Representante da Secretaria de Cultura de São 

João do Piauí; Bruno José, Secretário de Cultura do município de Jardim do Mulato; Daniel 

Moraes Souza, Representante do Conselho de Cultura de Parnaíba; Josivaldo G. Vasconcelos, 

Representante da Secretaria de Cultura de Regeneração; Ronaldo Brandão e Silva, Secretário de 

Cultura de Amarante; Bernardo Soares, Coordenador de Cultura do município de Angical; 

Érico Luiz, Representante do Secretário Municipal de Cultura e Diretor do Palácio da Música 

de Teresina; Deusivan Rodrigues, Fomentador Cultural e Vice-Presidente do Conselho 

Municipal de Cultura de Palmeirais; François Teófilo, Secretário da Cultura do município de 

União. 
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Ao desenrolar dos debates, foram levantados pelos gestores os seguintes tópicos, relativos aos 

obstáculos enfrentados pelos órgãos municipais de cultura: 

1. O Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Teresina, Micael Fidelis, relatou a 

existência de obstáculos financeiros na construção do Plano Municipal de Cultura de 

Teresina. Trata-se do fato de que o convênio com o Banco Mundial, que garantia a reserva 

de recursos para a produção do Plano, aparentemente será cessado. 

2. A secretária de cultura do município de João Costa, Maria Aparecida de Oliveira, 

ressaltou lidar com a falta de recursos especificamente voltados para a pasta de cultura. 

Vários dos demais gestores e representantes presentes manifestaram atravessar 

circunstâncias congêneres em seus devidos municípios. Relatou-se que da inexistência de 

recursos próprios das secretarias/coordenações de cultura surge a necessidade de 

requisitar, constantemente, recursos com as prefeituras para a realização de projetos. 

3. A escassez de recursos fixos destinados à cultura também tem suas origens na falta de 

estrutura executiva (cargos e órgãos) especificamente voltada a ela. Mateus de França,  

representante da Secretaria de Cultura de São João do Piauí mencionou, nessa esteira, a 

problemática da condensação de pastas, que faz com que os projetos relativos ao 

planejamento cultural dividam recursos com assuntos distintos como esporte e educação, 

que acabam, por vezes, ganhando maior parcela dos investimentos públicos. 

4. Também relatou a secretária Maria Aparecida a escassez de instruções para a 

captação de recursos federais, a exemplo da Lei Aldir Blanc. Este tópico em particular 

ganhou maiores contornos, ao passo que foi comentado por outros gestores em ocasiões 

distintas. A secretária de cultura e turismo de Valência, Lílian Alencar, a exemplo, 

mencionou que seu município enfrentou dificuldades na execução da Lei em  razão da 

carência de conhecimento a respeito das formalidades para sua implementação, 

sobretudo em relação ao prazo de 60 dias. 

5. O presidente do Conselho Estadual de Cultura, Nelson Nery Costa, ressaltou o papel do 

órgão na função de orientar os municípios a fim de garantir um melhor preparo para a 

execução das políticas federais e estaduais. A coordenadora do Centro Cultural 

M. Paulo Nunes, Poliana Sepúlveda, que encarregou-se de representar o presidente 

posteriormente na reunião, tornou a frisar a relevância de uma postura mais proativa do 

Conselho visando, sobretudo, preparar os municípios para a implementação dos futuros 

recursos oriundos da Lei Aldir Blanc “II” e da Lei Paulo Gustavo. 

6. Igualmente levantada foi a problemática de haver dificuldades na comunicação entre as 

diversas cidades e a capital Teresina, sobretudo pelo fato de não existir conselhos municipais 

de cultura em diversos municípios do estado. João Passos, Secretário de Cultura do município 

de Cocal, chegou a mencionar a sugestão da criação de polos regionais de conselhos 

municipais (no caso, citou a criação de um polo regional que 
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englobe os municípios da planície litorânea) para otimizar o diálogo com a capital e com o 

Conselho Estadual; 

Findo o Colégio, formaram-se os seguintes encaminhamentos: 

a. Constituir urgentemente os conselhos municipais de cultura nos municípios que ainda não os 

formaram, a fim de que sejam produzidos os planos municipais de cultura e estejam os 

municípios melhor preparados para a recepção dos futuros recursos públicos oriundos das 

esperadas Lei Aldir Blanc “II” e Lei Paulo Gustavo. 

b. Iniciar o planejamento para o “II Colégio de Presidentes de Conselhos Municipais de  Cultura”. 

O presidente do Conselho Estadual de Cultura sugeriu que este novo colégio  seja sediado nas 

dependências do Conselho Estadual de Cultura, na data de 21/12/2021 (vinte e um de 

dezembro de dois mil e vinte e um), e que seja antecedido de uma reunião ordinária a ser 

realizada no dia anterior. 
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Anais da Conferência Regional de Cultura dos Territórios dos Tabuleiros do Alto 

Parnaíba, do Vale dos Rios Piauí e Itaueiras e da Chapada das Mangabeiras 

Teresina, Piauí - 3 de dezembro de 2021 

 

No dia três de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta e cinco 

minutos, no Auditório Buriti do Blue Tree Towers Rio Poty, deu-se início à Conferência 

Regional de Cultura dos Territórios dos Tabuleiros do Alto Parnaíba, do Vale dos Rios Piauí e 

Itaueiras e da Chapada das Mangabeiras. Compondo a mesa estavam presentes, como 

Presidente da Conferência, o Conselheiro Estadual de Cultura José Gilson Moreira Caland, 

como Vice-presidente, Valmira Miranda Fé do Nascimento - Secretária de Cultura, Esporte e 

Lazer da cidade de São Gonçalo do Gurguéia - e, como Secretária, Ana Cândida Sousa 

Fonseca.  

Logo no início, o Presidente sugeriu que alguém, dentre os presentes, assumisse a Vice-

presidência da Conferência - cadeira que se encontrava até então em aberto - e Valmira Miranda 

Fé do Nascimento se voluntariou. Não houve objeções e a Secretária de Cultura, Esporte e 

Lazer da cidade de São Gonçalo do Gurguéia se juntou à mesa. Iniciou-se, então, um momento 

de apresentações em que, quem se dispôs a tanto, comentou a realidade da cultura em seu 

município e apresentou as demandas que mais lhe eram urgentes.  

Primeiro, apresentou-se Milton Carlos Lopes da Silva, Secretário de Cultura e Turismo 

da cidade de Bertolínia. Relatou que a atual gestão do município criou a Secretaria, depois de 

muitos anos de completa inércia por parte dos gestores. Ressaltou que assumiu o cargo pouco 

antes da pandemia e citou como principais obstáculos, para além das circunstâncias 

pandêmicas, a falta de estrutura da Secretaria, da qual é o único funcionário, e a falta de recursos 

financeiros e de apoio político. Ressaltou, inclusive, ter precisado financiar vários de seus 

projetos por conta própria. Na sequência, pronunciou-se Junior Nato, Prefeito da cidade de 



Jerumenha, que relatou ter criado a Secretaria de Cultura de seu município e ajudado a 

desenvolver diferentes projetos culturais através de recursos da Lei Aldir Blanc.  

Em seguida, falou Marcelo do Nascimento Medeiros, Secretário de Cultura da cidade de 

Manoel Emídio, salientando a influência partidária no âmbito do diálogo entre o Estado e os 

municípios. Comentou que cidades “progressistas”, nas suas palavras, encontram dificuldades 

em agregar recursos para os seus projetos culturais, mesmo que apresentem projetos bem 

elaborados. Afirmou que iniciativas envolvendo o artesanato local, os festivais do buriti e do 

pequi, entre outros projetos, tiveram que ser executados com recursos do município em razão 

das “barreiras” políticas em torno da verba estadual. O Secretário finalizou com um pedido, 

frisando ser necessário, a quem estiver na linha de frente da defesa da cultura piauiense, 

percorrer o sul do Estado, para conhecer a sua realidade. Acrescentou, ainda, uma crítica à 

divisão dos territórios para a Conferência, argumentando ser mais eficiente a identificação dos 

territórios como pertencentes à região Sul.  

Logo depois, falou a vice-presidente da mesa e Secretária de Cultura, Esporte e Lazer da 

cidade de São Gonçalo do Gurguéia - Valmira Miranda. Apontou a distância da capital Teresina 

como um obstáculo que aclara a necessidade de se regionalizar as mobilizações em prol da 

cultura e descentralizar eventos como as Conferências Regionais. Quanto a sua cidade – São 

Gonçalo do Gurguéia – afirmou que o plano de cultura do município já existe e está em fase de 

implementação. Novamente, levantou-se a questão orçamentária, ao relatar que o seu município 

também se viu obrigado a desenvolver projetos com recurso próprio. 

 Em sequência, apresentou-se Reginaldo Mota Monteiro, Secretário de Cultura, Esporte 

e Lazer da cidade de Floriano. Relatou que o Conselho e Secretaria de Cultura da cidade, apesar 

de serem bem estruturados, contando com 32 servidores, enfrenta dificuldades em arrecadar 

recursos por causa de “perseguições políticas”. O município possui, portanto, um orçamento 

reduzido para executar os seus mais diversos projetos culturais e festividades. Reginaldo 

Monteiro criticou, então, a Secretaria Estadual – Secretaria de Estado de Cultura do Piauí 

(SECULT) - que, sob o seu ponto de vista, tem sido omissa e desorganizada. 

Argumentou que a discussão do plano já deveria ter ocorrido e que era indispensável dar 

maior margem – mais tempo, mais oportunidades - para discussões regionais. Comentou, 

também, que existe certa dependência dos municípios à iniciativa estadual e ressaltou a falta de 

orientações sobre como elaborar projetos e conseguir os patrocínios necessários como um dos 

principais obstáculos à promoção da cultura a nível municipal. Sugeriu, a partir disso, a criação 

de um gabinete de plantão voltado para a orientação dos gestores e, ainda, uma iniciativa de 

capacitação por parte da SECULT.  



Deu-se, então, sequência às apresentações, com Carlos Alberto Amorim Andrade, 

Coordenador do Centro Cultural da cidade de Canto do Buriti, que discorreu sobre a riqueza de 

projetos executados por sua associação, que atende a mais de 250 crianças, trabalhando com as 

artes e com o resgate da memória local. Apesar de seus esforços, do potencial da cidade e dos 

benefícios da Lei Aldir Blanc, relatou que o município ainda não possui uma agenda cultural 

estabelecida, por omissão dos gestores. Em seguida, falou Carlos da Silva Sousa, Secretário de 

Cultura da cidade de Uruçuí. Relatou, também, a falta de diálogo por parte da SECULT como 

obstáculo e ressaltou que, apesar do município conseguir manter a agenda cultural sem os 

recursos estaduais, é “direito” da cidade receber auxílio do Estado do Piauí para tanto.  

Apresentou-se, então, Marlon Fernando, Secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo 

da cidade de Arraial, que discorreu sobre a importância do apoio dos gestores municipais aos 

projetos culturais propostos pela Secretaria, enquanto fator essencial para contrabalancear as 

barreiras políticas e possibilitar a sua realização. Depois, falou Elisangela Sousa, Secretária de 

Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer da cidade de Sebastião Leal, comentando que o 

município não possui nenhum tipo de trabalho cultural, apesar do apoio da gestão atual, em 

face do acúmulo de funções da Secretaria. Expôs, ainda, que a cidade não teve acesso nem 

mesmo aos recursos da Lei Aldir Blanc. José Roberto Miranda Machado, Secretário de Cultura 

da cidade de Jerumenha, por sua vez, retomou a questão da dificuldade de comunicação com a 

Secretaria de Estado, o que considera como um fator que imobiliza os municípios.  

Em seguida, José Luis Sousa II, Secretário de Cultura da cidade de Baixa Grande do 

Ribeiro, voltou à pauta da falta de capacitação e até mesmo da resistência, por parte da 

prefeitura e das empresas privadas, no que diz respeito à obtenção de verba para financiar 

projetos culturais. Por último, pronunciou-se Paulo Barbosa Couto, Secretário de Cultura da 

cidade de Pedro Laurentino, que sugeriu à SECULT enviar uma equipe para cada município a 

fim de fazer um apanhado de sua cultura local. Comentou, também, sobre a falta de apoio 

Estadual como obstáculo central para o desenvolvimento de um calendário cultural robusto. 

Assim, encerrou-se o momento para demandas individuais. 

Então, o presidente da Conferência, Gilson Caland, reconheceu como queixas universais 

a inércia do executivo e a deficiência no acesso à recursos financeiros e sugeriu a leitura 

conjunta da proposta de Plano Estadual de Cultura formulada pelo Conselho Estadual de 

Cultura do Piauí, criando oportunidade, assim, para que os presentes opinassem acerca de seu 

conteúdo. A leitura foi feita seguindo a divisão em capítulos da proposta. Em relação ao capítulo 

I, que elenca os princípios e objetivos do Plano Estadual de Cultura, houve apenas uma sugestão 

de modificação, proposta por Carlos Alberto Amorim Andrade, Coordenador do Centro 



Cultural da cidade de Canto do Buriti, e acolhida pelos demais presentes: incluir a palavra 

“ensino” na redação do art. 2º, inciso IV, de forma que se tenha como objetivo “estimular a 

presença e o ensino da arte e da cultura no ambiente educacional”, promovendo não apenas o 

convívio com a cultura, mas também o seu estudo, de forma interdisciplinar. Milton Carlos 

Lopes da Silva aproveitou a pauta para ressaltar a necessidade de reconhecimento de todas as 

formas de arte, indicando a necessidade de se explicitar, no Plano, a arte como um conceito 

amplo.  

No capítulo II, que trata das atribuições do Poder Público, mais uma vez, apenas uma 

modificação foi proposta, desta vez pela vice-presidente Valmira Miranda, no art. 3º, parágrafo 

4º: substituir o termo “poderá” por “deverá”. A redação do parágrafo passaria, portanto, a ser: 

“O Poder Executivo Estadual, observando os limites orçamentários e operacionais, deverá 

oferecer assistência técnica, e financeira aos municípios que aderirem ao Plano, nos termos do 

respectivo regulamento”. A intenção é vincular o Poder Executivo, evitando que os municípios 

continuem carentes de comunicação e auxílio. A proposta foi acolhida por todos os presentes. 

Não houve propostas de modificação à redação dos demais artigos do Plano Estadual de 

Cultura.  

Entretanto, vale ressaltar que durante a discussão do capítulo IV, existiu um consenso 

entre os presentes acerca da importância de um sistema de monitoramento e avaliação – 

propondo-se, até mesmo, a implementação de sistemas de monitoramento a nível municipal – 

e da necessidade de um banco de dados transparente, para que se possa observar demandas e 

cobrar devidamente os gestores. Não havendo mais sugestões, o presidente da Conferência 

recomendou finalizar o evento com uma discussão acerca do SIEC – Sistema de Incentivo 

Estadual à Cultura. Primeiro, fez-se a leitura dos artigos iniciais da Lei de Criação do SIEC (Lei 

de número 4.997/1997), a fim de contextualizar o debate.   

Reginaldo Mota Monteiro, Secretário de Cultura, Esporte e Lazer da cidade de Floriano, 

tomou a frente da discussão. Reafirmou a necessidade de se promover um curso de formação 

em projetos culturais – ensinando, principalmente, sobre os meios de se obter os recursos 

necessários - e apresentou propostas para a reformulação do SIEC, visto que o sistema teria 

deixado de servir ao seu propósito: facilitar o financiamento de projetos culturais no Estado do 

Piauí. Argumentou que apesar de a cidade de Floriano possuir uma Lei Municipal de Incentivo 

à Cultura – a Lei Professor Moreira – que organiza de forma satisfatória o direcionamento de 

recursos do município para o financiamento de projetos culturais, a realidade da maioria das 

cidades do Estado dificulta a implementação de leis voltadas ao incentivo à cultura em âmbito 

municipal.  



Primeiro, relatou a resistência dos gestores, que se opõem a criação de leis específicas 

por enxergarem um gasto e não um investimento. Depois, apresentou a problemática da 

participação das empresas privadas, que ou desconhecem as leis ou acabam desistindo em face 

da burocracia ou, ainda, até chegam a se propor, mas, em cidades pequenas, não resultam, para 

o município, na captação de verbas substanciais. Assim, é difícil falar em captação de recursos 

por meio da concessão de subsídios em municípios pequenos, tornando-se necessária uma 

maior acessibilidade à recursos estaduais.  

O Secretário continuou discorrendo, então, sobre o modo de distribuição dos recursos, 

sugerindo uma democratização do sistema de repasse. Em primeiro plano, através de uma maior 

paridade entre as verbas oferecidas, isto é, evitando-se a concentração de verba apenas em 

projetos grandes. Desse modo, mais projetos – e artistas – seriam contemplados com quantias 

mais homogêneas. Em segundo plano, a partir de uma melhor divulgação dos editais e de uma 

maior instrução dos conselhos municipais. Sugeriu a informação dos municípios, por 

conferência virtual, acerca de como e quando se inscrever e, ainda, pediu a simplificação do 

processo de inscrição – a ser feito em menos etapas. Em síntese, demandou o aviso prévio e 

melhor orientação às secretarias municipais, aos conselhos, associações e à classe artística, isto 

é, a quem, de fato, promove projetos culturais. Não houve objeções. Finalizada a discussão, o 

presidente do evento, Gilson Caland encerrou a Conferência. 

 

 

 

 


