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

minutos, foi iniciada a sessão referente à segunda fase das Conferências 

Regionais de Cultura do território Cocais e Carnaubais. 

O presidente de mesa Itamar Guimarães concedeu as boas-vindas a todos os 

presentes na chamada, que aconteceu via Skype. O presidente informou que 

apesar de nem todos os inscritos estarem presentes, a sessão seria iniciada. 

Retomou o presidente que no primeiro encontro, ocorrido no dia 3 (três) de 

dezembro de 2022, houve o momento inicial referente aos trabalhos que a 

conferência tem por objetivo, ou seja, a elaboração de um Plano Estadual de 

Cultura, conforme as particularidades de cada região. Relembrou que ao final do 

primeiro encontro fez um grupo no Whatsapp com todos os presentes no dia 3 

(três) de dezembro. Clareou que na presente sessão, os participantes deveriam 

enviar suas propostas com as respectivas justificativas para que sejam votadas ao 

final da sessão e que, posteriormente, sejam estas propostas levada à Conferência 

Estadual de Cultura para incorporação ou não do Plano Estadual que virá a ser 

feito. 

O presidente da mesa me apresentou como secretária da mesa, e explicou a todos 

os presentes na sessão que eu, nesta função, irei recolher as propostas e 



justificativas as quais poderão ser enviadas no chat da chamada, por WhatsApp 

ou e-mail. 

Eu, na qualificação de secretária da mesa, avisei aos presentes que todos 

poderiam enviar as propostas pelos referidos canais supracitados. Além disso, 

informei sobre o tempo disponível de fala para os participantes (3 – três minutos), 

solicitei para que desligassem seus microfones enquanto não estivessem falando 

e que tomassem cuidado com os vazamentos de áudio durante a chamada, para 

que não ocorresse percalços durante a sessão. 

O presidente da mesa, ainda, apresentou a sra. Polianna Sepúlveda como vice-

presidente da mesa dos territórios Cocais e Carnaubais. A vice-presidente deu 

boas-vindas, apresentou-se, reforçou os avisos dados pela secretária e apresentou 

a divisão dos territórios que a sessão tratava. 

Concedido todos os avisos e explicada a dinâmica da sessão, o presidente da 

mesa abriu as falas. Assim sendo, os participantes começaram a relatar o que virá 

abaixo. 

Assis Amorim, de São José do Divino, ressaltou em seu discurso a importância 

de resgatar e conservar a cultura, asseverou que as práticas culturais estão sendo 

perdidas com o passar do tempo - o que é, para ele, uma situação preocupante. 

Ouvido o sr. Assis Amorim, com a fala, a vice-presidente de mesa, Polianna 

Sepúlveda explicou que no primeiro encontro das Conferências Regionais de 

Cultura, acontecido no dia 3 de dezembro de 2022, houve uma grande demanda 

dos municípios relatando a dificuldade na criação de seus próprios Planos 

Municipais de Cultura, assim como a formação de um Conselho Municipal de 

Política Cultural. Sendo assim, o CEC tomou frente e enviou um texto modelo no 

endereço de e-mail dos participantes, que serve como uma base caso os 

municípios queiram constituir o seu próprio plano municipal, bem como a 

criação do conselho. 



O presidente de mesa, Itamar Guimarães, ressaltou a importância na feitura de 

projetos culturais pelos municípios, além de se ter um próprio plano municipal 

de cultura. Explicou, ainda, sobre a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que 

ainda serão liberadas em breve. Ainda sobre o assunto, o presidente de mesa 

explanou que o SIEC estará disponível em poucos dias, e que é urgente que os 

municípios se manifestem e preparem projetos para prospectar recursos na área 

cultural. 

Gerson, via chat comentou: “O CPF da Cultura foi praticamente a principal meta 

da última Conferência de Cultura. Só que a grande maioria dos municípios, não 

fizeram. Ou criaram e não levaram a frente. Aí entra uma nova gestão e não dar 

continuidade e nem se preocupa em saber o que já tem feito e o que dever ser 

feito”. 

Sobre a fala do Gerson, o presidente de mesa explicou a grande importância que 

os municípios têm de se movimentem para a feitura de bons planos de governo, 

para que as atividades e projetos culturais tenham continuidade, apesar das 

gestões de governo alterarem. 

Wellington Costa, secretário municipal de cultura do município de Porto, com a 

fala, ressaltou que a riqueza cultural do estado do Piauí é enorme, e que é preciso 

valorizar essa realidade. 

A vice-presidente de mesa Polianna Sepúlveda noticiou aos demais 

representantes sobre o exemplo do município de Oeiras, que criou um plano 

municipal de cultura, bem como um fundo de 2% (dois por cento) que será 

destinado aos projetos culturais. 

Como não ocorreram proposições até o presente momento, o presidente de mesa 

Itamar Guimarães fez a leitura da ata da primeira sessão, e eu, como secretária 

de mesa, continuei a leitura.  



Marcos Matos, de Piripiri, presidente do Conselho Municipal de Cultura de 

Piripiri, relatou que em seu município ocorreu uma importante movimentação 

do Conselho Municipal de Cultura para desmembrar a área da cultura das áreas 

de lazer e esportes de Piripiri.  

A vice-presidente de mesa Polianna Sepúlveda pediu para que Marcos explicasse 

como se deu o processo de formação do conselho municipal na cidade de Piripiri, 

para que servisse de exemplo para os outros municípios presentes. Marcos 

explicou que a cidade de Piripiri seguiu o exemplo de outras cidades que já 

fizeram os seus próprios planos e conselhos. Na qualidade de representante 

cultural, Marcos relatou que ele e a equipe trabalharam a partir de um plano 

decenal. No presente momento, a equipe de Marcos está envidando esforços para 

que o plano passe a ser um projeto de lei. Nesse sentido, Marcos ressaltou sobre 

a importância desse tipo de organização, para que os gestores e representantes 

culturais sejam independentes e autônomos. 

Assim sendo, a vice-presidente de mesa, Polianna Sepúlveda, usou o exemplo do 

Marcos e pediu para o presidente de mesa Itamar Guimarães explicasse sobre a 

importância do desmembramento, da autonomia e da independência dos 

municípios na área cultural. 

Finalizada a fala do presidente de mesa, o participante João Passos, dos territórios 

da Planície Litorânea, aproveitou para tirar uma dúvida sobre o 

desmembramento das áreas de cultura, lazer e esportes. A dúvida foi tirada e 

sanada pelos membros da mesa. 

Como até o presente momento os participantes não se manifestaram sobre suas 

propostas, a mesa da sessão, protagonizada pelo presidente de mesa, pela vice-

presidente de mesa e pela secretária, cuidou em relembrar pontos debatidos na 

sessão anterior, pontos importantes e as maiores dificuldades que os municípios 

(incluindo gestores, representantes e artistas) relataram na área cultural.  



Passada novamente a fala para Marcos, que representa o município de Piripiri, 

foi levantada uma proposta: que existisse programas de formações para auxiliar 

os participantes com os editais, de modo a orientar a participação das pessoas em 

projetos culturais. O presidente de mesa, Itamar Guimarães, respondeu 

positivamente destacando a pertinência do discurso de Marcos. 

Como a sessão já havia se estendido por 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos sem 

propostas concretas para incorporação no texto de um possível Plano Estadual 

de Cultura, a vice-presidente de mesa, Polianna Sepúlveda, concedeu alternativa 

aos participantes da mesa e avisou que os mesmos poderiam, dessa maneira, 

enviar suas propostas até sábado pela manhã, caso assim optarem.  Ainda nesse 

sentido, a vice-presidente de mesa Polianna avisou que, caso os representantes e 

gestores enviem textos de seus planos municipais já existentes, é preciso que 

ocorra uma adequação das propostas para que elas sejam vislumbradas e 

concretizadas em âmbito estadual. 

Após a fala acima, Marcos, representando o município de Piripiri, propôs uma 

interessante ideia, recebida muito bem por todos os presentes: a formulação de 

uma espécie de consórcio dos municípios do território, para que juntos elaborem 

projetos e cobrem dos outros poderes da região maior apoio e força à área 

cultural. A ideia de Marcos é a existência de alternativas de junções das cidades 

para que consigam prospectar mais verbas. Nesse sentido, o representante de 

Piripiri deu o exemplo Liga das Carnaubais, asseverando que é composta por 

vários municípios da região que trabalham em prol do esporte. 

Finalizada a fala de Marcos, o presidente de mesa ressaltou que os participantes 

não precisam ter receio de mandar propostas simples. Ainda em sua fala, 

destacou a importância do texto base, entregue no livro da cor verde no dia da 

primeira sessão das Conferências. No entanto, o presidente deixou claro que 

aquela redação é apenas uma sugestão do Conselho Estadual de Cultura, e que 



os municípios podem ter a oportunidade de concordarem o discordarem com o 

plano utilizado como base pelo CEC. 

Após a fala do presidente, Edson Sá, participante presente no chat e vice-

presidente de duas casas de culturas (uma delas o Instituto Histórico de Oeiras), 

disse que tem enfrentado dificuldades no que diz respeito a participação em 

editais e de apoios culturais. Edson relatou que percebe a existência de muitos 

movimentos culturais, no entanto muitos deles não logram em êxito na 

prospecção de verbas porque ainda estão em situação de informalidade. Nesse 

sentido, a proposta de Edson seria a de existir dispositivos no plano estadual que 

fomentem e eduquem os feitores de cultura para que suas atividades estejam 

formalmente regulamentadas, com a criação de CNPJ, dentre outras diligências. 

Edson ainda sinalizou para outra demanda: a dificuldade que ele, na qualidade 

de gestor e representante do município de Oeiras, tem de direcionar prédios 

públicos ociosos para a acomodação de equipes de cultura do município. O 

participante asseverou que irá relatar essas propostas na reunião dos territórios 

do seu município (Oeiras), mas que quis discursar sobre a sua realidade porque 

acredita que talvez outros gestores e representantes tenham a mesma demanda. 

Edson, ainda em sua fala, sugeriu que no plano estadual houvesse dispositivos 

que instituíssem o mapeamento anual da área cultural, para que os atuantes da 

cultura, mesmo ainda na informalidade conseguissem alcançar recursos para 

seus projetos. 

Na qualidade de presidente da mesa e conselheiro do CEC, o sr. Itamar 

Guimarães, relatou para Edson que o próprio Conselho Estadual pode ajudar 

nessa alocações de prédios públicos ociosos, basta que o município entre em 

contato com o CEC, via ofício. 

Por fim, o comentário de Matheus no chat foi lido, a saber: “Bom dia ! Sou músico. 

Na minha opinião é mt interessante que se possível vcs que estão a frente façam 

um trabalho de informação, formação e divulgação das ferramentas culturais. 



Pois percebe que o interior do estado ainda está mt em construção e vcs daí já 

tem uma bagagem bem maior. Se existir essa continuidade de suporte acredito 

que a participação dos fazedores culturais bem maior”. 

Em conclusão, as propostas colocadas na sessão foram: a criação de conselhos 

territoriais, o apoio e suporte em formas de cursos e capacitação em projetos e 

editais, investimento e incentivo aos jovens nos âmbitos da educação/cultura e o 

apoio do CEC em relação a conseguir espaços públicos obsoletos para associações 

culturais e afins, e a importância da criação dos fundos municipais. 

Observando as dificuldades da relação de outras propostas dos gestores, artistas 

e representantes presentes dos territórios de Cocais e Carnaubais, a mesa se deu 

por encerrada. O presidente da mesa, sr. Itamar Guimarães e a vice-presidente 

da mesa, Polianna Sepúlveda, concederam agradecimentos aos participantes, à 

Secretaria de Cultura, à APPM. Polianna estendeu o convite para que todos os 

presentes participassem também da nova videoconferência que ocorrerá amanhã 

(dezoito de janeiro de dois mil e vinte e dois). Após os agradecimentos, reiterou 

a importância de que os participantes enviassem as propostas até sábado (dia 

vinte e dois de janeiro e dois mil e vinte dois), uma vez que a participação com 

proposições objetivas e efetivas foram escassas na presente reunião. 

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 Cocais e Carnaubais. 

 

 


