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

treze minutos, foi iniciada, via Skype, a sessão referente à segunda fase das 

Conferências Regionais de Cultura dos territórios Vale do Sambito, Vale do Rio 

Guaribas, Chapada do Vale do Rio Itaim e Vale do Canindé.  

A presidente de mesa Dora Medeiros abriu a sessão agradecendo a todos os 

presentes. Apesar da sessão acontecer de maneira virtual e on-line, pessoalmente 

estavam o senhor Marcelo Nordeste (Secretário de Cultura do município de Picos 

PI), Nicolas Carvalho (assessor do secretário Marcelo Nordeste). Na ocasião de 

abertura, a presidente de mesa cumprimentou o senhor Dr. Nelson Nery, 

presidente do Conselho Estadual de Cultura, presente on-line via Skype; 

apresentou e cumprimentou a vice-presidente de mesa, sra. Cláudia Simone de 

Oliveira Andrade, também conselheira do Conselho Estadual de Cultura; e, por 

fim, me apresentou como secretária de mesa.  

Com a palavra, a vice-presidente de mesa Cláudia Simone se apresentou e 

comentou sobre a árdua luta de se elaborar o Plano Estadual de Cultura e sobre 

a importância desse momento tão histórico, marcante e simbólico, onde os 

territórios do estado do Piauí se reúnem para entender suas particularidades, a 

fim de colaborar com um Plano Estadual de Cultura mais justo, plural e voltado 

à realidade do Piauí. Na ocasião, a sra. vice-presidente de mesa deu um toque 

especial à abertura da sessão lendo alguns trechos importantes escritos pelo Dr. 



Nelson Nery no livro distribuído aos presentes na primeira fase das conferências 

regionais, sendo este o livro que contém a proposta de plano estadual elaborada 

pelo Conselho Estadual de Cultura.  

Eu, Maísa Carvalho, na função de secretária de mesa, repassei alguns avisos 

importantes para os presentes, a fim de que não ocorram interferências e 

percalços na nossa videoconferência. Solicitei que todos desativassem seus 

microfones enquanto outros participantes estiverem falando, pedi que enviassem 

suas propostas através do chat da chamada em no máximo 7 (sete) linhas, com 

justificativa em no máximo 20 (vinte) linhas. Solicitei, ainda, para que aqueles 

que estivesse acompanhando a chamada através de dois canais, que desligassem 

o áudio de algum deles, para que não houvesse interferência de áudio. Por fim, 

pedi para que todos respeitassem o tempo de fala atribuído a cada, no total de 3 

(três) minutos, visando a participação igualitária de todos, e avisei que uma lista 

de seria passada em breve através do chat para que todos registrem sua presença 

e recebam seus certificados de participação.  

Após as boas-vindas e os recados, o presidente do Conselho Estadual de Cultura, 

Dr. Nelson Nery, com a palavra, relatou a grande importância de ouvir as 

peculiaridades dos territórios.  

A primeira participação dos presentes na chamada foi a de Rafael Ferreira, 

músico e artista do município de Oeiras – PI, que enviou suas propostas. Dentre 

elas, podendo citar: (a) a desburocratização da participação em editais estaduais, 

(b) a criação de editais que contemplem a juventude e os novos modelos de 

conteúdo cultural que esta juventude produz, (c) a criação de editais que 

contemplem novos formatos de arte e cultura como a produzida por MCs, 

beatmakers e fotógrafos, (d) a criação de editais que incentivem o acesso dos 

produtores locais de cultura aos espaços públicos, (e) maiores incentivos e 

auxílios para a execução de shows e espetáculos que podem ser realizados em 

espaços públicos, (f) maiores incentivos e auxílios para a execução de shows e 



espetáculos que podem ser realizados em espaços públicos, (g) a divisão de 

recursos e porcentagens nos editais entre a capital e os municípios do interior. A 

justificativa de Rafael Ferreira é a de que, primeiramente, os editais tradicionais 

não contemplam novas formas de cultura, como as de hip hop, por exemplo. 

Ainda como justificativa, para Rafael, apesar de haver artistas na cidade de 

Oeiras que foram contemplados com programas como o Boca da Noite, por 

exemplo, percebe-se que a maioria dos agentes culturais não consegue participar 

dos programas por não compreender os trâmites formais. Nesse sentido, Rafael 

observa a pouquíssima participação dos produtores de cultura do interior do 

estado. A palavra foi facultada ao próximo participante.  

Dando prosseguimento, Edson Sá, representando o Instituto Histórico do 

município de Oeiras – PI, relatou dificuldades que a sua região tem vivenciado. 

Para Edson, os editais são muito amarrados às formalidades que dificultam o 

acesso dos produtores de cultura locais que estão ainda em situação de 

informalidade. Nesse sentido, é preciso que existam programas de formações 

para os agentes culturais, a fim de equalizar a participação daqueles produtores 

que estão no interior. Edson, ainda, propõe a criação de um mecanismo de 

cadastro, junto ao Conselho Estadual de Cultura e SECULT – PI, de Casas e 

grupos de Cultura para utilização de edificações subutilizadas ou em desuso 

pertencente ao Estado, a fim de que esses locais passem a sediar instituições. 

Outra proposta trazida por Edson é a criação de um calendário permanente que 

contenha circuitos de mostras patrimoniais por região ou territórios. Para Edson, 

a criação do calendário e a feitura de um mapeamento anual são medidas 

essenciais para o registro e a memória da cultura no Estado.  

Com a palavra, o próximo participante Stefano, Secretário Municipal de Oeiras 

relatou que antes da ocorrência da segunda fase das Conferências Regionais de 

Cultura, ele e sua equipe fizeram uma reunião online preparatória para o 

momento. Como proposta, o secretário coloca como primordiais a criação de: (a) 



critérios de porcentagens mais equilibrados nos editais estaduais que visem a 

maior participação em projetos dos municípios do interior, uma vez que, para 

Stefano, há maior concentração dos vencedores dos editais na capital Teresina; 

(b) formações, oficinas itinerantes, consultorias para os agentes, produtores e 

fazedores de cultura, para que estes se sintam aptos na elaboração de projetos 

culturais, uma vez que as formalidades dos editais acabam por deixar os agentes 

culturais amarrados. Ainda para Stefano, é urgente a necessidade de 

profissionais adequados e qualificados no âmbito cultural e que ocorra a abertura 

de Casas Culturais, sempre visando a sustentabilidade e pontos de financiamento 

para estas casas. Por fim, Stefano comenta que muitas regiões do Piauí têm 

potencialidade na criação de museus e outras casas e instituições culturais. Para 

a concretização de novos pontos culturais, é preciso que haja dispositivos em um 

futuro plano estadual que vise um grande mapeamento do patrimônio cultural 

do estado do Piauí. Finalizando, para Stefano, urge a criação de uma plataforma 

de dados no âmbito cultural, para que as próprias pessoas, secretarias e 

produtores culturais a alimentem e consultem caso tenham necessidade.  

Seguindo adiante, o Secretário do município de Oeiras, Marcelo Nordeste 

também propôs algumas medidas. Uma delas seria listar e catalogar atividades 

do setor cultural tradicional e do novo cenário, a fim de se resgatar e manter a 

identidade cultural de cada município. Para o secretário, é preciso também 

descentralizar os recursos financeiros de maneira equânime, ou seja, destinar 

recursos proporcionais aos municípios de acordo com a sua participação no setor 

cultural. Marcelo ainda vê como medida importante a existência de maior 

diálogo entre as secretarias culturais municipais e a secretaria de cultura do 

estado. Além disso, o participante declara sua concordância para que existam 

maiores medidas de capacitação dos produtores e agentes de cultura e a 

importância da existência de manutenção dos recursos destinados aos mestres 

culturais locais.  



A vice-presidente de mesa Cláudia Simone ressaltou sobre a importância e se 

pensar de maneira conjuntural a cultura do estado do Piauí de maneira 

conjuntural, dinâmica e sistêmica. Cláudia relatou que é de suma importância 

que os municípios tenham a sua própria lei municipal de cultura pois só as 

estruturas legais do município junto ao estado que irão fazer surgir um sistema 

mais amplo no âmbito cultural. Cláudia aproveitou a presença pessoal de 

Marcelo e pediu a gentileza que o secretário comentasse sobre suas atividades 

como gestor de um município tão importante como Picos. Marcelo, com a 

palavra, comentou que o município conseguiu contemplar no último ano de 2021 

(dois mil e vinte e um) 114 (cento e catorze) artistas pela Lei Aldir Blanc. O 

secretário aproveitou para citar a importância dos representantes e gestores 

culturais sempre pensarem em suas gestões como atividades que permanecerão 

estabelecidas, apesar das mudanças de equipes e planos governamentais.  

Nazareno, representante do município de Cajazeiras do Piauí, relatou que todos 

os agentes culturais necessitam de mais conhecimento, valorização e incentivo na 

área cultural. Ele vê que seu município tem muita força de vontade, mas 

infelizmente, muitas vezes por própria falta de informação e formação dos 

agentes culturais, acaba ocorrendo uma impossibilidade de fazer as atividades 

culturais acontecerem e permanecerem no cotidiano. Nesse sentido, Nazareno 

propõe a valorização dos agentes culturais, assegurando suas formações e 

concedendo suporte técnico também às manifestações culturais. É preciso ainda 

que existam programas voltados para manifestações populares e afro-brasileiras, 

a fim de incentivar e apoiar crianças, jovens e adultos na preservação e 

desenvolvimento na cultura local.  

Samuel, representante da Secretaria Municipal de Cultura de Alagoinha do 

Piauí-PI e coordenador do Club de Leitura Patativa do Assaré, apontou 

dificuldades vivenciadas em sua região, como a falta de espaços culturais, a falta 

de espaços para organização dos próprios agentes fazedores de cultura e a 



inexistência de formações e capacitações para a área geral da cultura. A primeira 

proposta que o Samuel traz é a construção de espaços de cultura nos pequenos 

municípios do Estado do. Em seguida, relata que é importante democratizar o 

acesso aos programas de incentivo cultural para os artistas do Interior do Estado 

do Piauí. Por fim, cita que é preciso existir maior cuidado com o patrimônio 

histórico, e de modo especial aqueles que estão localizados nos pequenos 

municípios do Estado, uma vez que estes estão sofrendo as consequências do 

tempo.  

A palavra foi facultada aos demais participantes ou ao presidente do Conselho 

Estadual de Cultura dr. Nelson Nery. No entanto, enfrentamos problemas 

técnicos que fez a chamada cair apenas alguns minutos.  

Logo após, retornamos com o normal debate. Com a palavra concedida, o sr. 

Carlos Rubens do município de Oeiras - PI deixou a sua contribuição para o 

debate asseverando sobre a importância das secretarias de Turismo e Cultura, 

por exemplo, trabalharem juntas em determinados eventos. Ele afirma que essa 

é uma dificuldade que o seu município tem enfrentado e que ele ainda 

infelizmente não vê ações determinadas para essas práticas de trabalho em 

conjunto e uma visão mais sistêmica dos eventos culturais, de lazer, 

entretenimento, turismo etc. 

Francisco de Sousa, representando grupo de atores no município de Oeiras-PI 

trouxe ao debate propostas como a democratização, o fomento para que os 

agentes e entidades culturais se adequem às formalidades necessárias (como a 

criação de CNPJ, entre outros), a criação de modalidades financeiras e convênios 

e a maior descentralização dos recursos. Para ele também é imprescindível que 

haja a formação de artistas, técnicos e gestores no âmbito cultural. No sentido de 

profissionalizar estes agentes; é preciso que os técnicos sejam formados a partir 

de cursos livres de curta duração em todos os campos da arte, e estes cursos 



poderiam ser formados através de convênio entre a secretaria do estado e as 

secretarias dos municípios.  

Com a palavra, Claudia Simone falou sobre o a importância da criação do CNPJ 

(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) e a necessidade de formalização. Ela 

adiciona que existem outros editais além do SIEC, e que apenas formalizados os 

agentes culturais conseguirão competir e participar. Cláudia comenta que o 

estado é muito grande, logo o SIEC não consegue por si só abraçar e abarcar todas 

as realidades do estado. Nesse sentido, é importante a formalização para que haja 

participação em outros editais e outros programas. Além disso, a vice-presidente 

de mesa assinala a importância de se ter em mente os princípios e a lógica da 

economia criativa, pois dessa maneira os locais de atividades produtivas, feiras 

territoriais que poderão ser objetos de cultura e economia para os locais.  

Herberth pediu em sua proposta para que o Plano Estadual de Cultura previsse 

orçamento para a manutenção das casas culturais de todos os municípios do 

estado do Piauí, pois ele enxerga a necessidade de auxílio a essas casas. Como 

exemplo, Herberth destaca algum auxílio mensal permanente para que haja uma 

manutenção dos espaços culturais. Além disso, ele vê que muitos locais 

necessitam do serviço de vigias e guardas, além da demanda de limpeza dos 

espaços culturais. No caso, para Herberth deveria haver alguma previsão 

orçamentária do Estado em cobrir despesas de manutenção diárias como contas 

de água e de energia, contas referentes a material de limpeza e pequenos reparos.  

Com a fala, o sr. Secretário de Cultura do Estado do Piauí, Fabio Novo 

cumprimentou todos os presentes, o Conselho Estadual de Cultura, a presidente 

e a vice-presidente de mesa. Fabio primeiramente comentou sobre como a lei 

estadual de incentivo à cultura que virá a ser proposta pode ser uma das mais 

modernas do país. Além disso, acerca do desenvolvimento dos próprios 

municípios, o secretário destacou o exemplo de Oeiras que destinou verba de 2% 

da arrecadação do município para o fundo cultural municipal. Aproveitou a 



oportunidade o sr. Secretário para fazer um histórico sobre seu trabalho como 

deputado e secretário de governo no âmbito cultural. Ainda mais, destacou 

algumas dificuldades no setor cultural que a pandemia ofereceu e ressaltou sobre 

a importância dos municípios se organizarem na área cultural para não 

esperarem apenas do estado soluções. O sr. Secretário argumenta que o estado 

não pode e nem consegue se portar de maneira paternalista. Dessa maneira, as 

gestões municipais devem estar cada vez mais atentas e criativas. Segundo o 

Secretário, um dos maiores desafios para a secretaria de governo no âmbito 

cultural é a criação de novos recursos destinados às atividades de cultura, mas 

que o governo de estado não pode ser o único financiador dessas atividades, 

sendo preciso que as gestões municipais e o federal também estabeleçam 

sistemas próprios de financiamento. Por fim, o sr. Fabio Novo avisou a todos que 

amanhã, dia vinte de janeiro de dois mil e vinte e dois ocorrerá o lançamento 

oficial do edital do SIEC (Sistema de Incentivo Estadual à Cultura).  

A presidente de mesa Dora Medeiros e os demais participantes receberam com 

grande entusiasmo a notícia do lançamento do edital do SIEC, parabenizando o 

secretário Fabio Novo pela sua atuação. Fabio Novo, novamente com a palavra, 

aproveitou para explicar sobre a Lei Paulo Gustavo que provavelmente passará 

no Congresso, apesar de não ser apoiada pelo Poder Executivo, e sobre a 

importância do momento que vivemos onde várias leis de incentivo à cultura 

estão fazendo ótimas discussões borbulharem para novas ideias nascerem.  

Com a palavra após o sr. Secretário, o sr. Presidente do Conselho Estadual de 

Cultura, dr. Nelson Nery, falou sobre a importância do SIEC. O Dr. Nelson 

argumenta que a cultura deve estar atrelada ao lazer, ao esporte, à educação e a 

outras demais áreas da sociedade civil. Ressaltou, ainda, sobre a importância dos 

municípios se organizarem e fazerem suas próprias atividades culturais. Sobre 

as dificuldades enfrentadas nessa época de pandeia, a tecnologia. Pensar em 

oficinas e projetos. Há carência. Auxilio de criação de conselho, etc. Francisco 



Sousa, de Oeiras-PI, propôs para que existisse no Plano Estadual de Cultura a 

previsão de verbas específicas para formação e capacitação dos profissionais e 

agentes culturais.  

Como a sessão se encaminhava para o encerramento, todas as propostas foram 

colocadas sob votação dos presentes. As propostas foram aprovadas, não 

havendo nenhuma discordância sobre aquelas levantadas até o momento.  

A sra. presidente de mesa Dora Medeiros e a vice-presidente de mesa Cláudia 

Simone encerraram a mesa às 11h57 (onze horas e cinquenta e sete minutos), 

agradecendo a todos os presentes, à equipe, ao Secretário Estadual de Cultura 

Fabio Novo, ao Secretário Municipal de Cultura de Picos Marcelo Nordeste e seu 

assessor Nicolas Carvalho.  

Na oportunidade de encerramento, Polianna Sepúlveda estendeu o convite para 

que todos os presentes também participassem, se assim quisessem, da 

conferência a ser realizada no dia seguinte (20/01/2022 - quinta-feira, vinte de 

janeiro de dois mil e vinte e dois) dos territórios Tabuleiro do Alto Parnaíba, 

Vales dos Rios Piauí e Itaueiras e Chapada das Mangabeiras, que será presidido 

pelo sr. Gilson, conselheiro estadual do CEC.  

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 Territórios Vale do Sambito, Vale do Rio Guaribas, 

Chapada do Vale do Rio Itaim e Vale do Canindé. 


