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ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA 

CULTURAL DE 2017. 

Hotel Village Premium – 27-04-2017, Das 9h às 16h. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2017, às 9h30, no Hotel Village Premium, Av. Pres. 

Epitácio Pessoa, 4851 - Tambaú, João Pessoa - PB, 58039-020, deu-se início à primeira Reunião 

Ordinária do Conselho Estadual de Política Cultural de 2017. 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: O presidente, Laureci Siqueira dos Santos, José 

Nildo, Kennya Queiroz, Adriana Uchôa, José Gregório de Medeiros Neto, Jairo Cesar S. de 

Souza, Adriana Caldas de Almeida, Joana Alves da Silva, Ubiratan Cortes Costa, Fernanda Norat, 

Rosildo Corrêa de Oliveira, Renata Mora, Sérgerson Silvestre, Bia Cagliani, Deivisson Pilato, 

Pedro Santos, Abraão Matheus Siqueira de Lima, Francisco Pereira, Lucineia Maia de Souza 

Bezerra, Maria Laura de Albuquerque Maurício, Henrique Jorge Pontes Sampaio e Eric Ben-Hur. 

Registramos a presença do Sr. Gabriel Moura, consultor para elaboração do Plano, Assessora da 

Deputada Estela Bezerra, Laurita Dias do Nascimento, Professor da UFPB, Marco Acco e Pedro 

Henrique S. da Silva. Justificada as ausências dos (as) Conselheiros (as), Josefa Iraneide  Gomes 

da Silva, Antônio Carlos dos Santos , Wagner Pires Pina, Zélia Oliveira, Sara Andrade, Milton 

Dornellas e Cassandra Eliane Figueiredo Dias. 

O presidente do Conselho iniciou perguntando se algum (a) Conselheiro (a) do interior estaria 

tendo alguma despesa extra que não estivesse sido custeada pela Secretaria, devido à justificativa 

de ausência de uma por falta de recursos por parte do (a) conselheiro(a) e informou que o 

recebimento de jetons só será possível com mudança na Lei.  Após a Leitura da pauta foi votada a 

ordem do dia, ficando assim decidido a seguinte pauta: 

1. INFORMES; 

2. EDITAL DO REMA; 

3. RELATÓRIO ATUALIZADO DO ANDAMENTO DOS PAGAMENTOS DO FIC; 

4. PROPOSTA DE CONFERÊNCIAS LIVRES NAS DOZE REGIONAIS DE CULTURA 

PARA DISCUTIR O PLANO ESTADUAL DE CULTURA; 

5. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA SECULT-PB NAS 12 REGIONAIS; 

6. FORRÓ. 

 

1. INFORMES;  

A Conselheira Lucineia Maia de Souza Bezerra informou que de 10 a 30 de junho, em Campina 

Grande acontecerá o Salão do Artesanato da Paraíba. O Conselheiro Ubiratan Cortes Costa 

informou sobre a criação de um museu em Catolé do Rocha e que o prédio necessita de 

tombamento. Informou também que no dia 21 de abril de 2017 aconteceu um show beneficente de 

Chico César com participação massiva da população relembrando o movimento estudantil. O 

Conselheiro Eric Ben-Hur informou que em Serra da Raiz está iniciando o Fórum da Copauba 

para realizar festivais de cultura nas cidades vizinhas, criando um calendário de atividades 

contínuas, tendo como parceria a UFPB e o Salão de Artesanato para estruturar tais atividades. Ele 

informou também que foram lançados os livros “A tragédia do Major” e “Figuras e Paisagens”, do 

Autor Luís G. de Oliveira, pela ONG SACI – Sociedade Amigos da Cultura Iniguaçu, através de 

parcerias e doações. A conselheira Joana Alves da Silva expôs a luta pelo resgate do forró, a 

existência do Fórum de Forró de Raiz, com cadastro de artistas. Ela e o Conselheiro Henrique 

Jorge Pontes Sampaio criticaram e lamentaram a situação atual do São João de Campina Grande. 

O presidente Laureci Siqueira dos Santos indicou que o “Forró” fosse um ponto de pauta e que 

houvesse um posicionamento do Conselho sobre a exclusão do forró de raiz nas programações 



 
Estado da Paraíba 

Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba 
 

 
 

festivas de 2017. A Conselheira Bia Cagliani informou que Fórum de Dança fará o Dance Abril 

nos dias 29 e 30 de abril no Teatro Santa Rosa, convidando a todos e todas para atividades 

formativas, espetáculos e oficinas. O Conselheiro Abraão Matheus Siqueira de Lima falou de um 

evento promovido pelo SEBRAE sobre cidades sustentáveis junto a UNESCO, que não contou 

com a participação do Consecult-PB. Neste evento a cidade João Pessoa foi considerada uma das 

cidades que mais se investe no audiovisual. Ele também falou que o Secretário da FUNJOPE foi 

convidado para apresentar o modelo de sucesso do município. A Assessora da Deputada Estela 

Bezerra Laurita Dias do Nascimento informou que aconteceu na câmara municipal de João Pessoa 

uma audiência pública sobre o patrimônio artístico e que ela sentiu falta da presença da sociedade 

civil. Um dos encaminhamentos foi à formação de um grupo de trabalho. Informou ainda que será 

realizado um evento de arte e cultura nos dias 4, 5 e 6 de maio em Monte Horebe. O Conselheiro 

Sérgerson Silvestre informou que o “Caminhos do Frio” acontecerá de 03 julho a 03 de setembro 

2017. Ele ressaltou que este projeto tem parcerias com a Secult-Pb, Funesc,  Secom,  PBTur e 

Sebrae. Trabalhando de forma regionalizada, estão sendo realizadas reuniões com mais de 100 

artesãos tirando dúvidas sobre cadastramento dentro do programa do artesanato. Ele informou 

também que conseguiu capacitações para o artesanato voltado para a moda. A conselheira Maria 

Laura de Albuquerque Maurício falou do Festival de Aboio na região de São José de Ramos 

acontece há mais de dez anos e que o último foi realizado com recursos do FIC. Ela informou que 

em Gurinhém está sendo concluída uma nova formação de associação com 80 vaqueiros 

associados. Ela disse que conversou com a Secult-Pb sobre a possibilidade de realizar um Festival 

em Gurinhém para fortalecer o movimento. Ela falou que o artesanato com couro em São José esta 

passando por dificuldades e gostaria de levar o Empreender para facilitar a produtividade local.  O 

Consultor Gabriel Moura perguntou sobre o retorno da Comissão criada para discutir e 

encaminhar o PL do Conselho Estadual de Política Cultural. O Conselheiro Pedro Santos propôs 

que pudesse amadurecer e aprofundar com espaços de conversas sobre os pontos de vista 

conceituais sobre cultura, identidade cultural e cultua popular. O Conselheiro Deivisson Pilato 

informou que mês passado o MPF – Ministério Público Federal - chamou a Sociedade Civil e 

alguns Órgãos do Poder Público para uma audiência em Sousa, reunindo os povos ciganos de 

Sousa e Pombal e que lá foi visto uma situação de miséria. Alguns Órgãos do Governo assumiram 

algumas demandas. Foi constatado também que a cultura cigana está sendo ameaçada por alguns 

grupos evangélicos, oferecendo cestas básicas e consequentemente aliciando os ciganos para a 

conversão da cultura evangélica. No dia 24 de maio haverá atividades alusivas ao dia do cigano, 

com a proposta de sair com indicação para uma política pública voltada para o povo cigano. 

 

2. EDITAL DO REMA 

 A conselheira, Adriana Uchôa informou que há 05 (cinco) vagas abertas e que se precisa eleger o 

(a) Conselheiro (a) “Remante” que presidirá a Comissão que elabora o edital do REMA. A 

Conselheira Lucineia Maia de Souza Bezerra deu seu depoimento sobre ter sido a última 

conselheira “Remante”, sobre o ponto de vista de repassar o conhecimento, sobre a criteriosa 

análise e cuidado com o processo e suas interpretações e finalizou se disponibilizando para 

presidir a comissão do REMA. O conselheiro Henrique Jorge Pontes Sampaio exemplifica a 

necessidade sobre ser relativo no repassar o conhecimento devido a não procura por parte de 

outras pessoas, que não querem aprender o ofício do mestre, pontua ainda que repassar do 

conhecimento deverá ser um critério para pontuação e não para eliminação. Não havendo 

manifestação contraria, a Conselheira Lucineia Maia de Souza Bezerra foi escolhida como 

“Remanate”. Então a comissão foi formada por Lucineia Maia de Souza Bezerra como 

“Remanate” e os (as) Conselheiros (as), Joana Alves da Silva, Bia Cagliani, Henrique Jorge 
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Pontes Sampaio e Erick Ben Hur, as Conselheiras Adriana Uchôa e Kennya Queiroz se 

disponibilizaram a colaborar com os trâmites do edital com previsão de lançamento para até 05 de 

junho. Com apresentação prévia para aprovação e votação por email, 1ª reunião da comissão 

“Remante” para 10 de maio para encaminhamentos do edital. 

 

Encaminhamentos: 

- Comissão do REMA: Lucineia Maia de Souza Bezerra como “Remanate” e os (as) Conselheiros 

(as), Joana Alves da Silva, Bia Cagliani, Henrique Jorge Pontes Sampaio e Erick Ben Hur e, as 

Conselheiras Adriana Uchôa e Kennya Queiroz como colaboradoras; 

- 10/05: Reunião da Comissão do REMA; 

- 05/06: Previsão de lançamento do Edital do REMA. 

 

3. RELATÓRIO ATUALIZADO DO ANDAMENTO DOS PAGAMENTOS DO FIC;  

O Conselheiro e também Gerente Executivo do FIC Pedro Santos fez uma retrospectiva da época 

que foi criado o Procult, sistema de incentivo existente anterior ao fundo. Ele falou que o FIC está 

fazendo um levantamento dos projetos desde ano de 2000 para construir a história e memória do 

FIC. Ele disse que revisitou os projetos que o Fundo já patrocinou e que essa análise na sequência 

irá gerar um documento matricial. Ele ressaltou que o problema é compartilhado por todas as 

instâncias, que vai dos proponentes aos órgãos públicos. Ele disse que a situação atual do FIC, não 

teve mudança significativa. O convênio com a Funart terá prazo final para 30 de abril, recebendo 

na noite de ontem o 4º termo aditivo, prorrogando o prazo por mais sessenta dias para sanar as 

solicitações da Funart. O Conselheiro Sérgerson Silvestre solicitou verbalmente uma 

categorização dos pagamentos do FIC por região para melhor acompanhamento e repasse. O 

Presidente Laureci Siqueira dos Santos falou das dificuldades nas relações na ultima reunião com 

o Minc Nordeste. O Professor Marco Antônio Acco falou que na constituição prevê a autonomia 

dos órgãos estaduais na condução de seus processos e se o governo do estado quiser, pode levar às 

instâncias superiores a questão. Ele lamentou que a situação é uma ofensa aos entes envolvidos e 

não prevendo adequações mínimas para continuidade da condução da gestão, ele sugeriu a 

migração do convênio do FIC com a Funarte para o MIROSC. 

Finalizando o turno da manhã da reunião com a fala de Marco Acco, às 12h20 com o intervalo 

para o almoço no mesmo local, retornando às 13h00 para continuidade da reunião. 

A reunião voltou às 13h15. O Conselheiro Jairo Cesar S. de Souza sugeriu que se estudasse um 

percentual do Empreender Paraíba para contemplar o FIC, mas não para empréstimo e sim para os 

projetos com contrapartida social. Os municípios deveriam fazer o mesmo processo, assim haveria 

o repasse do Empreender Estadual para o Empreender Municipal, ou seja, repasse fundo a fundo. 

O Consultor Gabriel Moura sugeriu que a proposta do Conselheiro Jairo Cesar S. de Souza fosse 

debatida dentro da Câmara de Financiamento e Fomento e para o Conselho. O FIC sistematizará 

as informações e apresentará um esboço de reconfiguração do atual modelo de fomento à cultura e 

encaminhará para a Câmara de Financiamento e Fomento no prazo de uma semana, ou seja, dia 

04/05/2017. O Consultor Gabriel Moura pediu que após o debate na Câmara de Financiamento e 

Fomento que seja encaminhado em seguida como proposta de estruturação do Sistema de 

Financiamento e Fomento. O Conselheiro, Jairo Cesar S. de Souza propôs que Gabriel Moura 

fizesse parte do debate como colaborador, tanto o Conselho, quanto o Gabriel Moura foram de 

acordo. 

 

Encaminhamentos: 
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- Câmara de Financiamento e Fomento ficou encarregada de pesquisar e debater acerca da 

possibilidade de haver um percentual do Empreender Paraíba para se destinar ao FIC, em um 

repasse fundo a fundo, tendo o Gabriel Moura como colaborador; 

- 04/05: O FIC sistematizará as informações e apresentará um esboço de reconfiguração do atual 

modelo de fomento à cultura e encaminhará para a Câmara de Financiamento e Fomento. 

 

4. PROPOSTA DE CONFERÊNCIAS LIVRES NAS DOZE REGIONAIS DE CULTURA 

PARA DISCUTIR O PLANO ESTADUAL DE CULTURA; 

O Consultor do Plano Estadual de Cultura, Gabriel Moura falou em que pé andava a elaboração do 

Plano Estadual de Cultura, que estava faltando alguns dados da Secult-Pb para conclusão do Plano 

e encaminhá-lo para analise do Conselho. Ficou acordado que até o 02 (dois) de maio a Secult-Pb 

encaminhará para o Consultor do Plano Estadual de Cultura, Gabriel Moura as informações por 

ele anteriormente solicitadas e o mesmo entregará até o dia 31 (trinta e um) de maio o resultado 

final para a Secult-PB.  

 

Encaminhamentos: 

- 02/05: Secult/PB repassará o diagnostico para o Consultor, Gabriel Moura; 

- 31/05: O consultor, Gabriel Moura entregará os produtos à Secult/PB; 

- 12/06: A Secult/PB apresentará a revisão institucional e confirmará a reunião exclusiva para o 

Plano; 

- 16/06: II Reunião Ordinária do ConseCult/PB exclusiva do Plano Estadual de Cultura da 

Paraíba; 

- 30/06: Encaminhar o PL do Plano para a Casa Civil do Governador para que seja encaminhado 

para Assembleia Legislativa; 

- De julho a setembro: Uma conferência livre por semana nas 12 (doze) regionais de cultura; 

- Convidar os Deputados das regionais onde acontecerão as conferências para estarem presentes 

nas conferências. 

- Outubro: Sessão especial na Assembleia Legislativa  

 

5. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA SECULT-PB NAS 12 REGIONAIS; 

O Gerente Executivo de Articulação Cultural e Conselheiro Pedro Santos falou a situação dos 

Articuladores Culturais. Ele relatou que há certa dificuldade de estrutura para os Articuladores por 

parte da Secretaria, mas que os mesmos conseguem fazer os seus trabalhos. Atualmente eles estão 

atualizando as informações acerca das mudanças dos Prefeitos e Secretários de Cultura, assim 

como também atualizando o mapa cultural. Pedro Santos falou também que houve mudanças no 

quadro dos Articuladores. Eles estão auxiliando o FIC no acompanhamento dos projetos em suas 

regiões e ajudando também na elaboração dos Planos Municipais. 

 

Encaminhamento: 

- O Conselheiro Pedro Santos elaborará uma carta em nome do ConseCult-Pb direcionada ao 

MinC sugerindo a modernização de alguns itens do sistema da Plataforma Nacional de Cultura. 

 

6. FORRÓ. 

Durante os informes foi sugerida esta pauta pelo Presidente do conselho. A conselheira Joana 

Alves da Silva criticou a invasão de alguns artistas que se apropriam do segmento do forró e 

excluindo os artistas locais nas programações dos festejos juninos. O Conselheiro Henrique Jorge 
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Pontes Sampaio lamentou a situação atual a respeito do São João de CG, retirando os artistas 

locais para privilegiar os artistas nacionais. 

Encaminhamentos: 

- Fazer uma carta aberta assinada pelo ConseCult/PB, Secult/PB e o Fórum do Forró em defesa do 

forró e da cultura popular sobre a exclusão dos artistas de forró de tradição nas programações 

juninas 2017; 

- Elaborar uma minuta de PL de política pública de educação e cultura para infância e juventude 

resultante das 12 (doze) conferencias livres.  

- Convocar o Fórum do Forró para uma discursão em defesa do forró. 

 

Encerrou-se a reunião às 16h15min, e Eu, Edicarlos Araújo da Silva, Secretário Administrativo Ad 

hoc do CONSECULT/PB lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos conselheiros. 

João Pessoa, 27/04/2017; 

 

 

 

Laureci Siqueira dos Santos 

Presidente do Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba 

 

 

 

Erick Ben-Hur 

Secretário Geral do Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba 

 

 

 

Edicarlos Araújo 

Secretário Administrativo do Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba 

 


