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Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 

vinte e quatro minutos, foi iniciada a solenidade referente à segunda fase das 

Conferências Regionais de Cultura. 

No primeiro momento, a presidente da mesa Lari Salles, abriu os trabalhos, 

concedendo boas-vindas a todos os presentes na sala virtual, transmitida via 

Skype, e introduziu os pontos a serem discutidos no encontro, solicitando que os 

demais relembrassem o objetivo da reunião: receber, finalmente, as propostas dos 

territórios da Planície Litorânea para levar à Conferência Estadual de Cultura, a 

fim de que tais propostas sejam votadas e incorporadas ao Plano Estadual  base, 

já redigido pelo Conselho Estadual de Cultura. 

Nesse sentido, foi explicado que as propostas devem ser formuladas para que eu, 

na função de secretária do CEC, Maísa Mendes de Carvalho Dias as catalogue 

devidamente. 

A palavra foi passada ao Presidente do Conselho Estadual de Cultura, Dr. Nelson 

Nery, que cumprimentou seus colegas conselheiros presentes no primeiro 

momento, Wilson Seraine, Itamar Guimaraes, Cineas Santos, Poliana Sepúlveda. 

O presidente do Conselho, dr. Nelson Nery,  reiterou os objetivos do encontro. 



Eu, Maísa, em função de secretária, expliquei que as propostas podem ser 

enviadas através do e-mail das conferências, chat da chamada e whatsapp. 

Expliquei também que as propostas devem seguir em no máximo 7 (sete) linhas, 

e as justificativas em no máximo 20 (vinte linhas). Aproveitei, na ocasião, para 

reiterar sobre a importância da lista de presença virtual, onde cada representante 

colocará o seu nome para que recebesse o certificado ao final dos eventos. 

Passando a palavra para os demais participantes, João Passos, representando o 

município de Cocal da Estação, explicou que as propostas elencadas no livro vêm 

de encontro com as propostas do município o qual representa. Explanou que 

trabalhou em um projeto cultural que consiste em um livro intitulado Piauí em 

Letras, que contou com a contribuição de 27 (vinte e sete) escritores, projeto este 

que, segundo João, tem logrado em êxito. Ademais, João explicou que seria 

interessante que esses encontros acontecessem com mais frequência, não apenas 

para elaboração das propostas, mas para que se forme uma espécie de interação 

dos municípios com a capital. Em relação à proposta para o projeto, ele elencou 

a importância da descentralização dos recursos no âmbito cultural, para que os 

municípios se sentissem mais independentes e autônomos para a elaboração de 

projetos culturas e a concretização dos mesmos. 

Carmem, de Parnaíba, enviou pelo chat as seguintes proposições, que foram lidas 

por mim em função de secretária de mesa: viabilizar encontro de artistas e suas 

produções nas escolas, dotar de orçamento as casas de culturas para manutenção 

da programação artísticas, promover de festivais de arte e escolas de arte, 

divulgar a arte piauiense, realizar intercâmbio com espaços internacionais para 

viabilizar exportações artísticas, criar de um mapa cultural e artístico do estado, 

e criar um de superior de arte. 

Telma Mendes, através do chat da chamada via Skype, enviou a seguinte 

proposta, também lida por mim em função de secretária de mesa: criação de um 

programa de apoio à sustentabilidade econômica das iniciativas culturais do 



território, compreendendo espaços culturais, museus de território, eco museus e 

museus comunitários, teatros, pontos de cultura, dentre outros, a fim de que se 

amplie suporte financeiro à formação em planejamento e gestão.  

Com a palavra, a presidente da mesa Lari Salles explicou sobre as dificuldades 

presentes na prestação de contas das atividades culturais, reiterando que os 

municípios e os artistas têm dever de prestar contas, e, ainda que não saibam coo 

fazer, que façam mesmo sob essas condições, uma vez que a não prestação de 

contas é uma realidade pior do que a prestação de contas com ressalvas. 

Carmem, do município de Parnaíba, com a palavra, explanou que o artista deve 

ter mais visibilidade e que programas devem visar esse objetivo. Asseverou que 

por vezes há um desencontro dos artistas com o Estado e defendeu a união da 

arte com a educação. 

Maria Eliane, do município de Luis Correia, representando a atividade cultural 

da capoeira, explicou que sente falta de políticas públicas que divulguem os 

mestres de capoeira. 

Telma Mendes, explanou que a pandemia desestruturou o instituto o qual ela 

trabalhava. Disse que há um problema muito característico dos municípios 

pequenos: elaboração de projetos culturais, utilização e fomento das leis de 

incentivo à cultura. Nesse sentido, a participante defendeu que por diversas 

vezes os pequenos empreendimentos e as pessoas não conseguem acionar esses 

mecanismos. Por isso, defendeu que no plano deve existir um fundo de 

financiamento e fomento, que possa unir diversas áreas com os artistas e projetos, 

desde a iniciativa privada até mesmo parcerias com universidades. Defendeu, 

ainda que exista a prospecção de outros caminhos além do fundo. Pelo chat, a 

participante defendeu a justificativa para a sua fala: “há pouco conhecimento 

sobre as políticas de financiamento e fomento disponíveis, assim como ainda é 

frágil o conhecimento sobre elaboração e gestão de projetos na área. 



Especificamente na região, observa-se uma dificuldade dos empreendimentos da 

região em utilizar a lei de incentivo estadual (SIEC) e lei Rouanet, não 

conseguindo se conectar a outras possibilidades. Eu (Telma) acredito que no 

plano já deve estar pautado a efetivação do fundo, então compreendendo que 

hoje em dia o financiamento e fomento de cada empreendimento deve se pautar 

pela diversificação de fontes. É importante criar canais de percepção dessas 

possibilidades, e, para além, a qualificação dos projetos para acesso a essas 

possibilidades”. 

Tiago Damasceno representando Ilha Grande do Piauí, ressaltou a necessidade 

de apoio às atividades culturais de vivência. Nesse sentido, é imprescindível que 

se incentive as atividades artesanais como atividades culturais, como a cata do 

caranguejo, sendo esta não só atividade econômica, mas também atividade 

cultural, já que a própria faz parte a história e da cultura do nosso povo.  

Aline, Secretária de Cultura do município de Barro Duro, declarou que para sua 

região é interessante o maior apoio financeiro aos municípios com relação ao 

setor cultural. Justificou que os secretários geralmente têm dificuldades de 

realizar atividades voltadas à cultura, que muitas vezes dependem 

exclusivamente de emendas parlamentares. Alegou que não vislumbra ainda por 

parte do estado a existência de um projeto de lei que vise a possibilidade do 

município alcançar agentes culturais locais. 

Gabriel, da Superintendência de Cultura de Parnaíba, elencou as seguintes 

propostas: descentralização de políticas públicas para o município de Parnaíba e 

a participação dos polos culturais na elaboração de políticas públicas culturais 

estadual. 

Gabriel, representando o município de Luís Correia, trouxe à discussão 

propostas como a criação de comissão de suporte técnico para os municípios, 

visando a formação de artistas. 



Acompanhando a proposta já lançada por Ilha Grande (Tiago) e Parnaíba 

(Telma), os representantes do município de Luís Correia como Marcos Moraes 

propõem que sejam direcionados recursos específicos (editais) para as atividades 

relacionadas aos saberes locais, como as atividades de vivências (mariscagem, 

cata do caranguejo, trançados de fibras vegetais, a farinhada, entre outras), 

valorizando estes e colocando estes saberes em destaque como saberes 

tradicionais. 

Dalva, da cidade de Parnaíba, comentou com os demais presentes que 90% dos 

projetos de Parnaíba foram concretizados, como a descentralização, a criação dos 

museus municipais, a reforma da biblioteca municipal e o festival de talentos. 

Ressaltou a importância da criação pelos municípios de um plano municipal de 

cultura, a fim de traçar objetivos e elencar atividades culturais que serão 

contempladas com os recursos existentes.  

Com a palavra, a participante Sonia Silva, de Luís Correia comentou que o plano 

estadual vai de encontro com o que pensam os municípios. 

Participou da sessão também o atual secretário de cultura do estado, Fabio Novo, 

dando o exemplo sobre Oeiras que tem se destacado como local fomentador e 

executor de atividades culturais. Na ocasião, o secretário destacou a importância 

do momento e como o Conselho Estadual de Cultura tem papel essencial como 

protagonista da criação e um Plano Estadual de Cultura. 

Telma aproveitou a ocasião para perguntar ao secretário Fabio Novo se existe 

uma probabilidade de os municípios trabalharem com o Fundo em breve. Fabio 

explicou que não há obstáculos para a prospecção do SIEC, por exemplo.  

Lari Salles, presidente da mesa, pede para que Fabio explique sobre a Lei dos 

Mestres. O secretário de cultura do estado do Piauí afirmou que em dezembro a 

lei obteve aprovação pela assembleia e que o edital será lançado ainda em janeiro 

para novas 30 vagas, sendo que aquelas 30 já aprovadas começarão a receber a 



partir de fevereiro. Fabio Novo aproveitou a oportunidade e encerrou a sua fala 

avisando sobre o lançamento próximo do edital do SIEC, agradecendo o espaço 

de diálogo concedido e impulsionado pelo Conselho Estadual de Cultura. 

Ademais, como a transmissão da sessão também se deu via YouTube, foram lidos 

alguns comentários daqueles que acompanhavam através do referido canal. As 

propostas versaram com os discursos trazidos pelos participantes da chamada 

via Skype: é necessário que os municípios possuam autonomia, independência e 

formação para alocar os recursos que deverão ser prospectados através de um 

fundo específico de financiamento. 

Dessa maneira, a presidente Lari Salles encerra a presente reunião, uma vez que 

todos os participantes tiveram a oportunidade de elencar as suas propostas. Foi 

explanado pela presidente que essas propostas serão levadas à votação na 

Conferência Estadual de Cultura, onde o conselho filtrará as proposições junto 

àquelas depositadas por outros territórios. Eu, Maísa Carvalho, 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, 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 pelo Território Planície Litorânea. 


