
NOTA TÉCNICA COPAM 003/2022

Assunto: Ampliação do número de vagas no XII Edital dos “Tesouros Vivos da
Cultura” do Estado do Ceará

O XII Edital dos “Tesouros Vivos da Cultura” do Estado do Ceará foi lançado em 12
de 07 de 2022 com o objetivo de reconhecer, proteger e valorizar a diversidade dos
conhecimentos, fazeres e expressões das culturas populares e tradicionais do
Ceará, por meio da titulação dos “Tesouros Vivos da Cultura”, com vistas à
preservação da memória cultural e transmissão de seus saberes e fazeres artísticos
e culturais. Para isso selecionou manifestações nas seguintes categorias:

Pessoa natural: Mestre(a) da cultura tradicional ou popular, pessoa que detém um
conhecimento ancestral recebido do meio familiar e/ou de prática de convivência no
grupo ancestral que manteve/mantém o saber/fazer; tem grande experiência e
compreensão do mesmo com capacidade de transmitir estes conhecimentos e as
técnicas necessárias para a produção, difusão e preservação de uma expressão
tradicional popular. Tem seu trabalho reconhecido pelos agentes da manifestação
cultural que representa, pela comunidade onde vive, como também por outros
setores culturais, constituindo importante referencial da cultura tradicional popular
no Ceará;

Grupo: Grupo de pessoas naturais, que detenham conhecimentos, valores, técnicas
e habilidades necessárias para a produção e a preservação de referências da
cultura tradicional ou popular do Estado do Ceará e que sejam capazes de dar
continuidade, proteger e preservar por meio de difusão e transmissão entre
gerações;

Coletividade: Agrupamento de pessoas organizadas de modo associativo,
cooperativo, colaborativo, com natureza ou finalidade cultural, podendo ter
personalidade jurídica ou não, representativa de comunidades localizadas no
Estado de Ceará cujas atividades articulem referências da cultura tradicional ou
popular do Ceará por meio de espaços, ofícios/saberes, formas de expressão e
celebrações de sua territorialidade e/ou identidade.

Sendo 12(doze) vagas para pessoa natural, 2(duas) vagas para grupos e 1(uma)
vaga para coletividade. O processo de seleção foi de fase única (documental e
técnica) com o resultado preliminar sendo divulgado no dia 20 de outubro de 2022,
sendo analisados a documentação pertinente descrita em edital e os critérios
técnicos também dispostos em edital. Ao final, foram selecionados os seguintes
candidatos abaixo e homologados em reunião extraordinária do COEPA realizada
no dia 08/12/2022.

Pessoas Naturais:



1º Raimundo Carlos da Silva - Pajé Barbosa
2º Zilda Maria Torres Guerreiro - Zilda Torres
3º Antônio de Pádua Borges de Queiróz - Pádua de Queiroz
4º Maria de Lourdes Ferreira Alves - Lourdes do Coco
5º Josenir Alves de Lacerda - Josenir Lacerda
6º Carla Mara Henrique Silva - Mestra Carla Mara
7º Cícero Ribeiro de Menezes - Mestre Cícero
8º Ana Soares de Sá Oliveira - Ana da Rabeca
9º Augusto César Barreto de Oliveira - Augusto Bonequeiro
10º Antônio Clévisson Viana Lima - Klévisson Viana
11º Francisco Correia Lima  - Francorli
12º Luiz Carlos Silva - Mestre Lula

Grupos
1º Reisado de Caretas de Potengi
2º Coco de Praia do Iguape

Coletividades
1º Associação Cultural Maracatu Vozes da África

A Secult/CE conta atualmente com 66 mestres titulados vivos, 13 grupos e 3
coletividades. Mesmo com o edital de 2022, o número de pessoas naturais que
será alcançado, 78, é menor que o da última seleção (2018), na qual na folha de
pagamento de janeiro de 2019 contávamos com 79 mestres. Esse fato se deve ao
falecimento de mestres por causas naturais e aquelas ocasionadas pela pandemia.

Considerando essa razão e a lei estadual n° 18.125 de 23 de junho de 2022 que
amplia o teto máximo destinado a pessoas naturais para 100 (cem) registros,
teríamos o equivalente a 12 novas vagas correspondente à seleção normal
regulamentada pela lei estadual 13.842, de 27 de novembro de 2006 e 13 vagas
vacantes de mestres falecidos que podem ser preenchidas por mestres
classificados neste edital. Ampliando a seleção para 25 (vinte e cinco) mestres.

Preenchidas as 12 (doze) vagas disponibilizadas pelo Edital dos “Tesouros Vivos da
Cultura” do Estado do Ceará – 2022 para a categoria Pessoa Natural - Mestre(a),
em seu item 2.1, procede-se o preenchimento das vagas em vacância, decorrentes
do falecimento de Mestres já intitulados como Tesouros Vivos em editais anteriores,
conforme previsto no art. 14, parágrafo único da Lei Estadual nº 13.842/2006.

Art. 14. As candidaturas referidas nesta Lei serão apresentadas na época e
conforme as especificações do Edital respectivo, o qual será elaborado e publicado
pela Secretaria da Cultura, com a oitiva do Conselho Estadual de Preservação do
Patrimônio Cultural do Ceará – COEPA, observados os seguintes preceitos:



[...]

IV - é vedada a atribuição de outras atividades aos "Tesouros Vivos da Cultura"
distintas das previstas na presente Lei, facultada, porém, a participação em
atividades desenvolvidas pelo Poder Público Estadual, relacionadas à área na qual
reconhecida a condição de “Tesouro Vivo da Cultura”, mediante o pagamento de
auxílio temporário, restrito ao período de duração da referida participação, nos
termos e limites estabelecidos em Edital específico para o tratamento da citada
atividade.

Parágrafo único. Atingindo-se os tetos máximos de registros elencados no
inciso II e alíneas deste artigo, somente serão admitidas novas inscrições
mediante a efetiva vacância dos respectivos registros atendendo-se às
disposições desta Lei.

Ficando a classificação da seguinte forma.

Pessoa Natural
1º Raimundo Carlos da Silva - Pajé Barbosa
2º Zilda Maria Torres Guerreiro - Zilda Torres
3º Antônio de Pádua Borges de Queiróz - Pádua de Queiroz
4º Maria de Lourdes Ferreira Alves - Lourdes do Coco
5º Josenir Alves de Lacerda - Josenir Lacerda
6º Carla Mara Henrique Silva - Mestra Carla Mara
7º Cícero Ribeiro de Menezes - Mestre Cícero
8º Ana Soares de Sá Oliveira - Ana da Rabeca
9º Augusto César Barreto de Oliveira - Augusto Bonequeiro
10º Antônio Clévisson Viana Lima - Klévisson Viana
11º Francisco Correia Lima  - Francorli
12º Luiz Carlos Silva - Mestre Lula
13º Miguel Ferreira - Neto Pai Neto Tranca Rua
14º Wlisses Ferreira Lima - Mestre Wlisses
15º Luiz Galdino de Oliveira - Mestre Galdino
16º Francisca Mendes Marcelino - Mestra Fanca
17º Francisco Joventino da Silva - Mestre Dodô
18º Edson Pinto Brandão - Edson Brandão
19º Raimundo Claudino Amaral - Raimundo Claudino
20º Francisco Gilberto da Silva - Mestre Chico Ceará
21º Francisco Gomes Novaes - Mestre Nena
22º Maria Izabel dos Santos - Maria Izabel
23º Francisca Maria Elói Leitão - Dadá Leitão
24º Cirio dos Santos Brasil - Cirio Brasil
25º Vamirez Argemiro Gonçalves - Mestre Vamirez



Ao total, teríamos 91 mestres, sendo que as 100 (cem) vagas citadas pela
legislação já estão previstas na LOA, não ultrapassando o limite da
responsabilidade fiscal.

____________________________

Jéssica Ohara Pacheco Chuab
Coordenadoria de Patrimônio Cultural e Memória

____________________________
Fabiano dos Santos
Secretário da Cultura do Estado do Ceará


		2022-12-14T14:41:56-0300


		2022-12-15T15:39:45-0300
	FABIANO DOS SANTOS:32442904349




