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ATA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA 

CULTURAL DE 2018 

Secretaria de Estado da Cultura, 27 de Setembro de 2018.  

Horário: 14h às 16h 

 

Aos Vinte e Sete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no 

Teatro Íracles Pires, R. Líbio Brasileiro (ICA), 87 - Centro, Cajazeiras - PB, CEP: 58900-000, 

deu-se início à Terceira Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Política Cultural de 2018. 

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

Pedro Daniel de Carli Santos, José Ubireval Delgado, Milton Dornellas Bezerra Junior, Mayara 

Vieira dos Santos Correia, Jonildo Cavalcante da Silva Filho, Marjorie Costa Gorgônio, 

Henrique Jorge Pontes Sampaio, Marconi Pereira de Araújo, Edglês Gonçalves da Silva, 

Leonardo Bandeira Luna de Moraes, Severino Antonio da Silva, José Roberto Soares de Souza, 

Sebastião Cesar da Silva Lima, Saturno Segundo Fernandes de Medeiros, Maria do Socorro 

Freire Franco, Ubiratan Cortez Costa, Daniel Soares Dantas, Francisco Carlos Venceslau Vieira, 

Sebastião Sarmento Braga, Luis Felipe Teodoro de Sousa, Conceição Mayara da Silva Cardoso, 

José Ferreira de Lima Neto e  Luciano Correia Marinho. 

 

Registramos também a presença de Maria Luzia Pereira Sales, articuladora cultural da 7
a
 região; 

Valter Luiz Moreira Dantas, presidente do Conselho de Cultura Cachoeira dos Índios; 

Secretário Executivo da Secretaria de Cultura do Estado;  

 

O presidente do Conselho iniciou a reunião com a propositura da pauta. 

 

  

1. AVALIAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL; 

2. DATA PROVÁVEL DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSECULT/PB; 

3. CENTENÁRIO DE JACKSON DO PANDEIRO; 

4. ELEIÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL. 

 

 

1.  AVALIAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL;  

 

   Pedro Daniel de Carli Santos deu início à reunião fazendo um breve histórico 

sobre as eleições do Conselho Estadual de Política Cultural, desde o seu início no ano 

de 2012 até a mais recente, neste ano de 2018. Em sequência foi feito um comparativo 

com os números das eleições anteriores com a atual. Pedro Daniel elucidou os motivos 

pelos quais escolheu as cidades em que ficariam as urnas e apresentou um quadro no 

qual ficou claro o avanço no número de urnas utilizadas nas eleições deste o princípio 

em que foram instituídas as eleições até os dias atuais. Em 2012 utilizaram-se apenas 6 

urnas no processo eleitoral, enquanto que em 2018 foram colocadas 24 urnas para que 

ocorressem as votações.  

   Também fora exposto um quadro comparativo de votos de cada região, entre 

2016 e 2018. Severino, titular da 2
a 

Região, pediu a palavra e tentou explicar 
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brevemente o porquê de ter havido um baixo número de votos em sua região, e José 

Roberto, titular da 4
a 

Região, disse acreditar que as votações em sua cidade foram 

pequenas pelo fato da urna ter ficado em uma cidade muito distante das demais. Por sua 

vez, José Ferreira, suplente da 11
a 
região também alegou sentir-se prejudicado devido à 

localização das urnas. Para findar, Severino disse que “a gente produz cultura para 

alguém consumir” e que nada mais justo do que deixar que este público além de votar 

também participe/conheça as decisões do Conselho.   

  Saturno Segundo Fernandes de Medeiros solicitou que o regimento do Conselho 

de Cultura fosse exposto. Valter Luiz Moreira Dantas expôs sua preocupação com a 

falta de divulgação desta Reunião do Conselho de Cultura e Pedro esclareceu que esta 

divulgação não foi feita por estarmos em período eleitoral, para que não fosse gerada 

mídia governamental. Vieira deu a ideia de mudar o ano das eleições do Conselho de 

Cultura para que não coincida com o período eleitoral, Marconi complementou 

sugerindo que o processo da eleição tivesse início antes do período eleitoral, mas que 

fosse mantida a posse após este período.  

 

 

2. DATA PROVÁVEL DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSECULT/PB;   
 

  Leonardo Bandeira sugeriu que a próxima reunião seja na cidade de 

Mamanguape e os demais Conselheiros concordaram com esta sugestão. Vale destacar 

que Leonardo, titular da 1
a 

Região, se comprometeu a organizar as hospedagens de 

todos os Conselheiros para que a próxima reunião possa ocorrer em Mamanguape. 

Por fim, ficaram estipuladas como prováveis datas para a realização da IV Reunião 

Ordinária deste Conselho os dias  23, 24 ou 29 de novembro de 2018.  

 

 

3. CENTENÁRIO DE JACKSON DO PANDEIRO  

 

   Severino Antônio da Silva, titular da 2
a 

Região, deu o ponta pé inicial deste 

ponto da pauta sobre o centenário de Jackson do Pandeiro que acontecerá no ano de 2019 

e evidenciou a importância de Jackson do Pandeiro no cenário nacional, expondo sua 

preocupação com as dificuldades da crise financeira que acomete o nosso país a qual 

provavelmente atingirá as comemorações ao Centenário, impedindo que sejam realizadas 

celebrações à altura deste acontecimento.  

   Severino declarou que há um plano de comemoração para que ocorra em 

Agosto um mês de atividades em celebração ao centenário em Alagoa Grande, visto que o 

aniversário de Jackson do Pandeiro é dia 31 de Agosto e que este mês de festejos passaria 

por meio do “Caminhos do Frio”. Por fim, Severino deixou para que os demais 

Conselheiros indicassem formas da Secretaria de Cultura contribuir com este 

acontecimento.  

   José Roberto questionou qual valor seria necessário para a realização desta 

grande comemoração e Severino explicou que haveria a necessidade de um investimento 



   
Estado da Paraíba 

Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba 
 

  

de aproximadamente 2 (dois) milhões de reais para a realização do evento.    

   Milton Dornellas parabenizou Alagoa Grande por ter Jackson do Pandeiro e 

ofereceu a sua contribuição para além deste evento e sugeriu que o Conselho ajude a 

fomentar uma ação conjunta com os Municípios.   

   Henrique Jorge fez um convite a Severino para que ele e os demais forrozeiros 

se integrem ao fórum de forró e propôs a elaboração de sugestão de apoio ao projeto do 

Festival de Jackson do Pandeiro em Alagoa Grande.  

   José Ubireval citou dois pontos importantes: A adoção do ano cultural de 

Jackson, pelo Estado, em suas escolas públicas e a definição do registro do forró pelo 

IPHAN no ano do centenário de Jackson do Pandeiro para que ocorressem estas duas 

realizações no mesmo momento.  

   Jonildo Cavalcante concordou que é válida a ajuda e expôs a importância da 

participação da Secretaria de Cultura deste evento.  

    Marconi Pereira de Araújo colocou a Academia do Cordel à disposição, para 

que possa contribuir com o Centenário de Jackson em Alagoa Grande, citou uma rádio na 

qual poderia ser divulgado o evento de Alagoa Grande e para que ocorram entrevistas 

sobre o assunto.  

   Para finalizar Severino esclareceu que em 2019 as escolas de Alagoa Grande 

deverão produzir material sobre Jackson do Pandeiro e solicitou que os Conselheiros 

levem estas discussões para as secretarias e municípios com o objetivo de que em 2019 a 

educação de todo Estado seja voltada para isto, para que deste modo toda a Paraíba esteja 

envolvida com o centenário. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

   - Pedro Santos sugeriu aos Conselheiros que também são professores para que 

se inicie o planejamento de um projeto político pedagógico para as escolas públicas de 

como abordar o centenário de Jackson do Pandeiro para apresentar à Secretaria de 

Educação, utilizando Alagoa Grande como um piloto disto e, posteriormente, 

implementando nas demais escolas deste Estado.  Por fim, Pedro Santos enfatizou a 

possibilidade deste planejamento, inicialmente, ser feito online através do grupo do 

Conselho de Cultura no whatsapp.  

 

4. ELEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO GERAL  

 

   Neste ponto de pauta, ocorreu a eleição para o Secretário Geral deste Conselho, 

em que ficou decidido, por meio de votação dos Membros da Sociedade Civil, que 

Leonardo Bandeira assumirá tal posição.  

 

CANDIDATO REGIONAL NÚMERO DE VOTOS 

Leonardo Bandeira Luna de 

Moraes 

1
a
 Região 9 
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Saturno Segundo Fernandes 

de Medeiros 

6
a
 Região 1 

José Roberto Soares de Souza 4
a
 Região                         2 

Severino Antônio da Silva 2
a 
 Região                        1 

 

TOTAL DE VOTOS: 14 (quatorze) VOTOS, sendo 1(um) em branco. 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa, 27 de Setembro de 2018. 

 

 

 

 

Laureci Siqueira dos Santos 

Presidente do Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba 

 

 

 

Leonardo Bandeira Luna de Moraes 

Secretário Geral do Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba 

 

 

 

 

Larissa Maria da Silva Costa 

Secretária Administrativa do Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba 

 

 

 


