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No dia vinte e dois do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 

treze minutos, foi iniciada a segunda fase das Conferências Regionais de Cultura, 

dos territórios Entre Rios.  

O presidente de mesa Vagner Ribeiro concedeu as boas-vindas aos participantes, 

se apresentou devidamente e cumprimentou o sr. Conselheiro Estadual de 

Cultura Cineas Santos. Aproveitou para me apresentar como secretária executiva 

destes trabalhos e avisou para que todos enviem as suas propostas através do 

chat da videoconferência, a fim de que eu possa relatar nos anais da conferência. 

O sr. Presidente de mesa Vagner Riberou explicou com clareza o propósito do 

presente encontro e leu para todos os presentes a lista de todos os municípios que 

fazem parte do território Entre Rios. 

O sr. Conselheiro Estadual de Cultura Cineas Santos, com a palavra, deu as boas-

vindas a todos e argumentou sobre o papel importante de cada participante na 

construção do futuro Plano Estadual de Cultura.  

A palavra foi aberta aos participantes. Pedro Vidal, que representa o segmento 

dos artistas da cidade de Teresina – PI, agradeceu o espaço concedido e 

contribuiu com propostas. As suas sugestões foram argumentadas em sua fala, 



tendo também o participante enviado suas propostas pelo chat, que são duas: (a) 

que os recursos do SIEC sejam exclusivamente destinados para proponentes 

civis, sendo que os projetos do Governo devem realizados com recursos de outra 

rubrica e (b) a criação de novos editais, salões e festivais que contemplem os 

diversos setoriais da Cultura. 

Com a palavra, o sr. Presidente do Conselho Estadual de Cultura Dr. Nelson 

Nery relatou sobre a importância do momento e sobre o intenso trabalho que o 

Conselho de Cultura Estadual tem feito para constituir um futuro Plano Estadual 

de Cultura que seja inclusivo, democrático, diverso e atenda à realidade do 

estado do Piauí. O sr. Presidente do Conselho Estadual de Cultura Nelson Nery 

ressalta a celeridade das divulgações das reuniões da segunda fase das 

conferências que têm acontecido desde o dia 17/01/2022 (dezessete de janeiro de 

dois mil e vinte e dois) e a genuína vontade do Conselho Estadual de Cultura em 

ouvir os municípios visando a elaboração de um projeto rico. O sr. Nelson Nery 

saudou os participantes e reforçou o objetivo do encontro. 

Eu, Maísa Mendes de Carvalho Dias, como secretária executiva do Conselho 

Estadual de Cultura, repassei a todos os presentes alguns recados importantes 

para que a chamada via Skype acontecesse da melhor forma possível para que 

todos fizessem o bom uso da palavra e aproveitasse o espaço, de modo a respeitar 

os colegas, da maneira mais democrática, inclusiva e objetiva possível.  

Após a abertura, o presidente de mesa Vagner Ribeiro fez uma retrospectiva dos 

encontros acontecidos durante a semana na segunda fase das Conferências 

Regionais de Cultura. Afirmou que muitas propostas foram feitas por todas as 

regiões do Piauí e assinalou para uma referência muito significativa que é a do 

município de Oeiras, que destinou 2% dos recursos municipais para a área 

cultura. 



Após Vagner, o primeiro a contribuir com propostas foi João Vitor Meireles, do 

município de Teresina – PI. João Vitor é historiador e colocou como propostas: 

que o plano estadual de cultura possa incentivar e fomentar processos seletivos 

e concursos públicos para aqueles que irão trabalhar em áreas de cultura 

importantes de seu município. A ideia de João Vitor é que a carreira daquele que 

trabalha nessas áreas sejam mais formalizadas e munidas de capacitações e 

formações. 

Após a fala de João Vitor, Vagner Ribeiro, presidente de mesa, saudou Rejanete 

da APPM, instituição importante para a cultura no Piauí que apoia os municípios 

em suas realizações e o Conselho Estadual de Cultura na futura constituição de 

um Plano Estadual de Cultura. Rejanete, com a palavra, reforçou a importância 

do momento, e assinalou sobre a dificuldade ainda existente para entender a 

realidade dos municípios. Por isso, para ela, é importante que as pessoas 

coloquem suas ideias e projetos nesse momento. 

Com objetivo de registrar as práticas culturais do estado e dar visibilidade a elas, 

Elaini propôs que o Plano Estadual de Cultura preveja uma digitalização 

completa do acervo cultura do estado do Piauí. 

Após, Elaini, Acir Campelo parabenizou o conselho pela iniciativa e coloca como 

proposta a realização de um inventário da cultura estadual, para que se registre 

quais são os fazeres e saberes culturais, a fim de conceder visibilidade aos 

produtores culturais em todas as áreas. 

Kassio Gomes, do município de Valença – PI, também contribuiu com propostas: 

(a) a formatação da secretaria de cultura dos municípios do estado, (b) a 

fomentação de projetos de lei de incentivo de cultura local para que os fazeres 

culturais não fiquem dependentes do SIEC, (c) que os municípios tenham 

iniciativa para propor suas próprias leis municipais de cultura, e (c) a formação 



continuada dos gestores culturais, elaboração de projetos, prestação de contas, 

cadeia que vai desde a elaboração até a execução do projeto. 

Marcondes Araújo, do município de Altos, também contribuiu com propostas: 

(a) o assessoramento por parte do conselho ou secretaria de cultura para que os 

municípios tenham melhor e comunicação mais efetiva com a secretaria estadual, 

(b) a criação de mecanismos que possibilitem os municípios a criar fundos 

próprios destinados à cultura, (c) a possibilidade da realização de atividades 

culturais (como feiras culturais) em conjunto dos municípios, para possibilitar 

uma união cultural local, e (d) instituição de mecanismos que possibilitem maior 

visibilidade das  atividades locais. 

Pedro Vidal requereu a fala e argumentou que é preciso enxergar a cultura como 

uma atividade geradora de rendas e possibilidades. Tendo isso em vista, Pedro 

coloca como propostas: (a) possibilitar o mapeamento cultural do estado, 

mapeamento que pode ser disponibilizado através de um site, das atividades e 

práticas culturais nos locais e (b) que todas as empresas que já patrocinaram o 

SIEC estejam num cadastro único com os dados pertinentes sobre o 

procedimento para que haja maior transparência. 

Com a palavra, o sr. presidente de do Conselho Estadual de Cultura Dr. Nelson 

Nery comentou que muitos municípios de diversas regiões têm compartilhado 

as mesmas propostas. Dr. Nelson Nery, a exemplo disso, ressaltou que o 

assessoramento para a criação de conselhos municipais e o auxílio na capacitação 

(elaboração de projetos e prestação de contas) têm sido propostas recorrentes. 

O sr. vice-presidente de mesa Cineas Santos afirma que é essencial o mapeamento 

cultural dos municípios e regiões. Além disso, o conselheiro afirma que os artistas 

devem ser ousados para que tenham visibilidade e que é preciso que se crie uma 

visão de mais buscar oportunidades do que esperar que estas aconteçam pelo 

estado ou poder público.  



Após os comentários do sr. Cineas Santos, Gilson Caland, também Conselheiro 

Estadual de cultura do CEC, afirma é preciso saber o que os artistas estão 

fazendo. Nesse sentido, o mapeamento cultural dos municípios e suas regiões é 

essencial. Ainda para Gilson, a política pública deve ser provocada. Dessa 

maneira, os artistas e fazedores de cultura devem se movimentar para que a 

cultura no estado do Piauí não seja preterida em relação a outras áreas.  

Hildegarda, artista da dança do município de Teresina, enviou em anexo via chat 

as suas propostas para compor as discussões do futuro Plano Estadual de 

Cultura: 

 



O sr. presidente do Conselho Estadual de Cultura Dr. Nelson Nery comentou 

sobre a intensa participação de alguns grupos na primeira fase das Conferências 

Regionais de Cultura dos territórios Entre Rios. Dentre esses grupos, estavam os 

coletivos e movimentos afrodescendentes, movimentos indígenas, movimentos 

que versam sobre a questão de gênero, entre outros movimentos de minorias. 

Dito isto, o Dr. Nelson Nery, visualizando a ausência desses grupos na segunda 

fase das Conferências Regionais de Cultura do território Entre Rios, destacou a 

importância de colocar essas linhas de estudo e de pensamento no futuro Plano 

Estadual de Cultura, tendo em vista que a proposta do Conselho Estadual de 

Cultura é a de instituir um plano mais democrático possível. Além disso, Dr. 

Nelson ainda coloca como preocupação o estabelecimento de meios que possam 

auxiliar o músico, levando a consideração que o atual momento onde a música 

navega através da tecnologia impossibilita que o músico obtenha renda através 

de produtos comumente utilizados como objetos de merchandise tal qual o CD. 

Além disso, também é necessário criar mecanismos para que os jovens tenham 

maior alcance à literatura. É preciso, ainda, que o Plano Estadual de Cultura 

respeite as particularidades regionais e vislumbre os desafios de cada local, a fim 

de vencê-los. Por fim, o dr. Nelson Nery defende seu argumento de que é preciso 

dar maior visibilidade a práticas culturais já consagradas no Piauí, como a 

quadrilha, o boi, etc. Para que essa visibilidade aconteça, o estado deve trabalhar 

de maneira sistêmica para expor suas práticas culturais – um exemplo que o Dr. 

Nelson Nery propôs foi o de que as televisões e jornais locais precisam noticiar 

mais e melhor as práticas culturais existentes no estado. 

Marcondes, do município de Altos – PI ressalta sobre a interferência da 

tecnologia nas novas práticas culturais. Diante de tantas mudanças concebidas 

pela rapidez proporcionada pela tecnologia, é preciso que os artistas não se 

sintam excluídos e prejudicados. Além disso, Marcondes também defendeu que 



atividades preteridas das regiões (como a farinhada, a produção de cajuína, entre 

outros) precisam ter maior apoio, incentivo, apoio e assessoramento. 

Com a palavra, o sr. Vice-presidente de mesa Cineas Santos comenta que o artista 

não pode deixar ser prejudicado pelo fato de que reside em local que não tem 

visibilidade ou maior acesso. O sr. Cineas defendeu que atualmente há muitos 

meios, inclusive via internet, que o artista pode expor o seu trabalho e, assim, ter 

maior visibilidade. O vice-presidente de mesa argumentou que o artista precisa 

ser mais incisivo e mais presente na sua própria atividade, de modo também a 

pressionar os gestores políticos de seus municípios a tratar a cultura como área 

importante, geradora de renda, de emprego e de desenvolvimento. 

A sra. Conselheira Estadual de Cultura Claudia Simone aproveitou o momento 

para participar da sessão e fez um histórico da área da cultura do Piauí, 

apontando dificuldades, desafios e a evolução vivenciada na área da cultura até 

então. Reforçou o papel do CEC e a grande importância do momento histórico 

que é a proposição para a constituição do futuro Plano Estadual de Cultura, tanto 

para ela como para tantos outros que sonharam e ainda sonham com esse 

momento. Claudia Simone ainda comentou que mesmo em meio ao descaso do 

governo federal na pasta da cultura, o Brasil obteve êxitos significativos com a 

Lei Aldir Blanc, que salvou de maneira emergencial os artistas. Nesse sentido, a 

conselheira argumentou que é preciso movimentar a classe que faz cultura e que, 

para ela, o Plano Estadual de Cultura, após feito, deve ser votado como projeto 

de lei em regime de urgência. 

O sr. Conselheiro Estadual de Cultura Gilson Callan também aproveitou a 

oportunidade para aconselhar aos municípios que se preparem urgentemente 

para constituir os seus próprios Planos de Cultura, na esfera municipal, uma vez 

que tal ato é imprescindível para a obtenção de maior independência e 

autonomia. 



Como o sr. Marcondes havia comentado sobre as dificuldades que muitos 

escritores têm ultimamente ao tentarem a publicação de livros com editoras locais 

como a EDUFPI, o sr. Nelson Nery Costa relatou que a editora EDUESPI tem sido 

bem ativa em suas publicações, concedendo a opção também de publicações 

online. Dr. Nelson Nery, ainda, lamentou a inoperância da Lei A. Tito Filho em 

Teresina que há anos não possui funcionalidades, o que acaba deixando os 

artistas da cidade também dependentes apenas do SIEC. 

Com a palavra, Pedro Vidal fez um adendo acerca da fala da sra. Conselheira 

Claudia Simone, afirmando que os sistemas de incentivo de cultura não devem 

ser apenas uma caridade para os artistas, uma vez que a administração pública e 

a sociedade como um todo devem enxergar a área da cultura como geradora de 

renda e possibilidades, fazendo esses investimentos retornarem à sociedade 

como fonte de desenvolvimento. Marcondes concordou com Pedro e afirmou que 

no primeiro encontro percebeu uma grande realidade de desvalorização dos 

artistas. Para Marcondes, ainda é comum ver grandes artistas que trabalham com 

um cachê mínimo. Marcondes comentou que a realidade é que a os artistas não 

são autônomos, muito menos valorizados.  

Nesse momento a sessão já se encaminhava para o encerramento. Todas as 

propostas foram colocadas sob votação dos presentes. As propostas foram 

aprovadas de maneira unânime, não havendo nenhuma discordância entre os 

participantes. 

O sr. Presidente de mesa Vagner Ribeiro e o sr. Vice-presidente de mesa Cineas 

Santos encerraram a mesa às 11h36 (onze horas e trinta e seus minutos), 

agradecendo a todos os presentes, à equipe da TV Garrincha. 

Na oportunidade de encerramento, Polianna Sepúlveda agradeceu à APPM, à 

SECULT, a todos os participantes presentes e aos conselheiros do Conselho 



Estadual de Cultura do Piauí que possibilitaram uma semana de debates e 

proposições muito ricas e exitosas. 

Eu, Maísa Carvalho, na função de secretária desta conferência, lavrei a presente 

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

da mesa e pela senhora presidente da mesa, contando com a ratificação de todos 

os presentes, uma vez repassada também neste encontro a lista virtual de 

presença das demais autoridades e representantes dos municípios 

compreendidos pelos Entre Rios.  


