
BAHIA BA

População 13.815.334

Municípios 417

Municípios envolvidos em conferencia 21

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

31%

Conferências Municipais

Número de Conferências 13

Total de Participantes 1.839

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 1

Municípios Envolvidos 8

Total de Participantes 112

Conferência Estadual

Total de Participantes 248

BA H IA
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UF Conferência Data de 
Realização

Participantes Microrregião Município

BA Intermunicipal de Valença 20/11/2005 112 Valença Cairu
Camamu
Igrapiúna
Ituberá
Nilo Peçanha
Presidente Tancredo Neves
Taperoá
Valença

Municipal de Água Fria 19/11/2005 57 Feira de Santana Água Fria
Municipal de Alagoinhas 13 e 14/11/2005 117 Alagoinhas Alagoinhas
Municipal de Amargosa 01 e 02/10/2005 38 Jequié Amargosa
Municipal de Barra do Mendes 26/11/2005 95 Irecê Barra do Mendes
Municipal de Camaçari 24 e 25/11/2005 293 Salvador Camaçari
Municipal de Itaberaba 31/10/2005 139 Itaberaba Itaberaba
Municipal de Lauro de Freitas 11e12/11/2005 210 Salvador Lauro de Freitas
Municipal de Maragogipe 25/11/2005 58 Santo Antônio de Jesus Maragogipe
Municipal de Nazaré 20 e 21/11/2005 117 Santo Antônio de Jesus Nazaré
Municipal de Salvador 22 a 25/11/2005 255 Salvador Salvador
Municipal de Souto Soares 25/11/2005 43 Irecê Souto Soares
Municipal de Una 27/10/2005 262 Ilhéus-Itabuna Una
Municipal de Utinga 15/11/2005 155 Seabra Utinga
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CEARÁ CE

População 8.097.276

Municípios 184

Municípios envolvidos em conferencia 103

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

88%

Conferências Municipais

Número de Conferências 95

Total de Participantes 10.031

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 2

Municípios Envolvidos 8

Total de Participantes 178

Conferência Estadual

Total de Participantes 566

C E A R Á
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CE Intermunicipal de Madalena 09/11/2005 121 Baixo Jaguaribe Ibicuitinga
Sertão de Quixeramobim Banabuiú

Choró
Ibaretama
Madalena

Intermunicipal de Pentecoste 19/10/2005 57 Médio Curu General Sampaio
Pentecoste
Tejuçuoca

Municipal de Acarape 05/11/2005 60 Baturité Acarape
Municipal de Acaraú 21/10/2005 153 Litoral de Camocim e Acaraú Acaraú
Municipal de Acopiara 07/10/2005 115 Sertão de Senador Pompeu Acopiara
Municipal de Altaneira 04/11/2005 126 Caririaçu Altaneira
Municipal de Alto Santo 27/10/2005 64 Baixo Jaguaribe Alto Santo
Municipal de Antonina do Norte 19/10/2005 65 Várzea Alegre Antonina do Norte
Municipal de Apuiarés 28/10/2005 80 Médio Curu Apuiarés
Municipal de Aracati 29/10/2005 75 Litoral de Aracati Aracati
Municipal de Aracoiaba 26/10/2005 67 Baturité Aracoiaba
Municipal de Araripe 29/10/2005 124 Chapada do Araripe Araripe
Municipal de Aratuba 31/10/2005 67 Baturité Aratuba
Municipal de Arneiroz 20/10/2005 58 Sertão de Inhamuns Arneiroz
Municipal de Assaré 26/10/2005 94 Chapada do Araripe Assaré
Municipal de Aurora 31/10/2005 70 Barro Aurora
Municipal de Barbalha 101 Cariri Barbalha
Municipal de Barreira 08/11/2005 62 Chorozinho Barreira
Municipal de Baturité 26/10/2005 158 Baturité Baturité
Municipal de Beberibe 05/11/2005 73 Cascavel Beberibe
Municipal de Boa Viagem 27/10/2005 185 Sertão de Quixeramobim Boa Viagem
Municipal de Brejo Santo 26/10/2005 150 Brejo Santo Brejo Santo
Municipal de Camocim 28/10/2005 131 Litoral de Camocim e Acaraú Camocim
Municipal de Capistrano 26/10/2005 96 Baturité Capistrano
Municipal de Caridade 30/10/2005 59 Canindé Caridade
Municipal de Cariré 26/10/2005 87 Sobral Cariré
Municipal de Caririaçu 23/11/2005 85 Caririaçu Caririaçu
Municipal de Cariús 31/10/2005 150 Várzea Alegre Cariús
Municipal de Carnaubal 27/10/2005 72 Ibiapaba Carnaubal
Municipal de Cascavel 08/11/2005 68 Cascavel Cascavel
Municipal de Catarina 27/10/2005 106 Sertão de Inhamuns Catarina
Municipal de Cedro 31/10/2005 54 Iguatu Cedro
Municipal de Crateús 22/10/2005 55 Sertão de Cratéus Crateús
Municipal de Crato 31/10/2005 98 Cariri Crato
Municipal de Croatá 22/10/2005 86 Ibiapaba Croatá
Municipal de Deputado Irapuan 
Pinheiro

26/10/2005 55 Sertão de Senador Pompeu Deputado Irapuan 
Pinheiro

Municipal de Ererê 27/09/2005 69 Serra do Pereiro Ererê
Municipal de Eusébio 28/10/2005 228 Fortaleza Eusébio
Municipal de Farias Brito 28/10/2005 79 Caririaçu Farias Brito
Municipal de Forquilha 08/11/2005 127 Sobral Forquilha
Municipal de Fortaleza 13/10 a 05/11/2005 843 Fortaleza Fortaleza
Municipal de Fortim 29/10/2005 54 Litoral de Aracati Fortim
Municipal de Groaíras 26/12/2005 55 Sobral Groaíras
Municipal de Guaiúba 05/11/2005 78 Fortaleza Guaiúba
Municipal de Hidrolândia 15/10/2005 124 Santa Quitéria Hidrolândia
Municipal de Ibiapina 20/10/2005 100 Ibiapaba Ibiapina
Municipal de Icapuí 31/10/2005 102 Litoral de Aracati Icapuí
Municipal de Icó 31/10/2005 89 Iguatu Icó
Municipal de Iguatu 29/10/2005 114 Iguatu Iguatu
Municipal de Iracema 21/10/2005 150 Serra do Pereiro Iracema
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

Municipal de Jaguaretama 31/10/2005 112 Médio Jaguaribe Jaguaretama
Municipal de Jaguaribara 01/11/2005 50 Médio Jaguaribe Jaguaribara
Municipal de Jaguaribe 26/10/2005 60 Médio Jaguaribe Jaguaribe
Municipal de Jaguaruana 03/11/2005 58 Baixo Jaguaribe Jaguaruana
Municipal de Jardim 31/10/2005 98 Cariri Jardim
Municipal de Juazeiro do Norte 27 e 28/10/2005 353 Cariri Juazeiro do Norte
Municipal de Jucás 09/11/2005 70 Várzea Alegre Jucás
Municipal de Limoeiro do Norte 14/11/2005 28 Baixo Jaguaribe Limoeiro do Norte
Municipal de Mauriti 28/10/2005 104 Barro Mauriti
Municipal de Meruoca 31/10/2005 175 Meruoca Meruoca
Municipal de Milagres 27/10/2005 85 Brejo Santo Milagres
Municipal de Mombaça 26/10/2005 50 Sertão de Senador Pompeu Mombaça
Municipal de Mulungu 22/11/2005 43 Baturité Mulungu
Municipal de Nova Olinda 27/10/2005 71 Cariri Nova Olinda
Municipal de Novo Oriente 28/10/2005 102 Sertão de Cratéus Novo Oriente
Municipal de Ocara 15/11/2005 55 Chorozinho Ocara
Municipal de Pacoti 29/10/2005 76 Baturité Pacoti
Municipal de Paracuru 26/10/2005 77 Baixo Curu Paracuru
Municipal de Paraipaba 26/10/2005 479 Baixo Curu Paraipaba
Municipal de Pereiro 27/10/2005 51 Serra do Pereiro Pereiro
Municipal de Pindoretama 03/11/2005 75 Cascavel Pindoretama
Municipal de Pires Ferreira 28/10/2005 65 Ipu Pires Ferreira
Municipal de Porteiras 28/10/2005 63 Cariri Porteiras
Municipal de Quiterianópolis 25/10/2005 187 Sertão de Cratéus Quiterianópolis
Municipal de Quixadá 31/10/2005 89 Sertão de Quixeramobim Quixadá
Municipal de Redenção 04/11/2005 70 Baturité Redenção
Municipal de Reriutaba 89 Ipu Reriutaba
Municipal de Russas 01/11/2005 62 Baixo Jaguaribe Russas

Municipal de Santa Quitéria 24 e 25/10/2005 110 Santa Quitéria Santa Quitéria
Municipal de Santana do Cariri 24/10/2005 95 Cariri Santana do Cariri
Municipal de São Benedito 15/10/2005 99 Ibiapaba São Benedito
Municipal de São João do 
Jaguaribe

10/11/2005 81 Baixo Jaguaribe São João do Jaguaribe

Municipal de Senador Pompeu 21 e 22/10/2005 126 Sertão de Senador Pompeu Senador Pompeu
Municipal de Sobral 09/11/2005 164 Sobral Sobral
Municipal de Tabuleiro do Norte 11 e 12/11/2005 54 Baixo Jaguaribe Tabuleiro do Norte
Municipal de Tamboril 27/10/2005 65 Sertão de Cratéus Tamboril
Municipal de Tauá 01/11/2005 196 Sertão de Inhamuns Tauá
Municipal de Tianguá 27/10/2005 154 Ibiapaba Tianguá
Municipal de Ubajara 27/10/2005 100 Ibiapaba Ubajara
Municipal de Uruburetama 26/10/2005 68 Uruburetama Uruburetama
Municipal de Várzea Alegre 09/11/2005 57 Várzea Alegre Várzea Alegre
Municipal de Viçosa do Ceará 04/11/2005 90 Ibiapaba Viçosa do Ceará

CE Municipal de Irauçuba 27/10/2005 82 Sobral Irauçuba
Municipal de Itaiçaba 31/10/2005 59 Litoral de Aracati Itaiçaba
Municipal de Itapagé 08/11/2005 61 Uruburetama Itapagé
Municipal de Itapiúna 04/11/2005 60 Baturité Itapiúna
Municipal de Itatira 03/11/2005 52 Canindé Itatira
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ESPÍRITO SANTO ES

População 3.408.365

Municípios 78

Municípios envolvidos em conferencia 46

% Microrregiões com Município 
envolvido em conferência

100%

Conferências Municipais

Número de Conferências 1

Total de Participantes 77

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 5

Municípios Envolvidos 45

Total de Participantes 269

Conferência Estadual

Total de Participantes 462

E SP Í R I TO  S A N TO
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UF Conferência Data de 
Realização

Participantes Microrregião Município

ES Intermunicipal de Domingos 
Martins

21/10/2005 30 Afonso Cláudio Domingos Martins
Marechal Floriano
Venda Nova do Imigrante

Guarapari Anchieta
Guarapari

Linhares Fundão
Santa Teresa Itarana

Santa Maria de Jetibá
Vitória Cariacica

Serra
Vitória

Intermunicipal de Jaguaré 22/10/2005 43 Cachoeiro de Itapemirim Atilio Vivacqua
Colatina Colatina

Marilândia
Linhares Linhares

Rio Bananal
Nova Venécia Vila Valério
Santa Teresa São Roque Do Canaã
São Mateus Conceição Da Barra

Jaguaré
São Mateus

Intermunicipal de Mimoso 
do Sul

21/10/2005 22 Alegre Guaçuí
Iúna

Cachoeiro de Itapemirim Cachoeiro de Itapemirim
Jerônimo Monteiro
Mimoso do Sul

Guarapari Piúma
Rio Novo do Sul

Itapemirim Itapemirim
Intermunicipal de Vila Pavão 22/10/2005 11 Barra de São Francisco Ecoporanga

Mantenópolis
Colatina Pancas
Montanha Mucurici

Ponto Belo
Nova Venécia Águia Branca

Nova Venécia
Vila Pavão

São Mateus Pedro Canário
Intermunicipal de Vitória 23/11/2005 163 Guarapari Guarapari

Linhares Fundão
Vitória Cariacica

Serra
Viana
Vila Velha
Vitória

Municipal de Muqui 18/11/2005 77 Cachoeiro de Itapemirim Muqui
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GOIÁS GO

População 5.619.917

Municípios 246

Municípios envolvidos em conferencia 1

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

6%

Conferências Municipais

Número de Conferências 1

Total de Participantes 75

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 0

Municípios Envolvidos 0

Total de Participantes 0

Conferência Estadual

Total de Participantes ------

G OIÁS
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

GO Municipal de Valparaíso de Goiás 24/11/2005 75 Entorno de Brasília Valparaíso de Goiás
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MARANHÃO MA

População 6.103.327

Municípios 217

Municípios envolvidos em conferencia 36

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

57%

Conferências Municipais

Número de Conferências 13

Total de Participantes 2.037

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 3

Municípios Envolvidos 23

Total de Participantes 615

Conferência Estadual

Total de Participantes 412

M A R A N HÃO
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

MA Intermunicipal de Matinha 29/11/2005 264 Baixada Maranhense Anajatuba
Conceição do Lago-Açu
Matinha
Penalva
Vitória do Mearim

Itapecuru Mirim Miranda do Norte
Médio Mearim Pio XII

Intermunicipal de Nina Rodrigues 21/11/2005 144 Chapadinha São Benedito do Rio Preto
Itapecuru Mirim Nina Rodrigues

Vargem Grande
Intermunicipal de Rosário 28/11/2005 207 Chapadinha Belágua

Urbano Santos
Itapecuru Mirim Itapecuru Mirim
Lençois Maranhenses Humberto de Campos

Paulino Neves
Primeira Cruz

Rosário Axixá
Bacabeira
Cachoeira Grande
Icatu
Morros
Presidente Juscelino
Rosário

Municipal de Apicum-Açu 31/10/2005 76 Litoral Ocidental Maranhense Apicum-Açu
Municipal de Bacabal 16,  17 e 18/11/2005 215 Médio Mearim Bacabal
Municipal de Bacuri 28/11/2005 82 Litoral Ocidental Maranhense Bacuri
Municipal de Balsas 25/11/2005 256 Gerais de Balsas Balsas
Municipal de Bom Jesus das 
Selvas

10 e 11/11/2005 120 Pindaré Bom Jesus das Selvas

Municipal de Caxias 28 e 29/10/2005 250 Caxias Caxias
Municipal de Centro Novo do 
Maranhão

27/11/2005 115 Gurupi Centro Novo do 
Maranhão

Municipal de Cururupu 27 e 28/10/2005 131 Litoral Ocidental Maranhense Cururupu
Municipal de Grajaú 17/11/2005 133 Alto Mearim e Grajaú Grajaú
Municipal de Guimarães 27 e 28/10/2005 251 Litoral Ocidental Maranhense Guimarães
Municipal de Monção 24/11/2005 58 Baixada Maranhense Monção
Municipal de Santa Inês 14/11/2005 204 Pindaré Santa Inês
Municipal de Santa Rita 16/10/2005 146 Rosário Santa Rita
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MATO GROSSO MT

População 2.803.274

Municípios 141

Municípios envolvidos em conferencia 45

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

82%

Conferências Municipais

Número de Conferências 14

Total de Participantes 940

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 5

Municípios Envolvidos 31

Total de Participantes 966

Conferência Estadual

Total de Participantes 700

M ATO  G RO S S O
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

MT Intermunicipal de Cuiabá 21 e 22/10/2005 465 Cuiabá Cuiabá
Várzea Grande

Intermunicipal de Feliz Natal 07/11/2005 75 Alto Teles Pires Nova Ubiratã
Sinop Feliz Natal

Itaúba
União do Sul
Vera

Intermunicipal de Guiratinga 22/10/2005 81 Alto Araguaia Alto Garças
Paranatinga Gaúcha do Norte

Nova Brasilândia
Primavera do Leste Campo Verde

Primavera do Leste
Rondonópolis Rondonópolis
Tesouro Guiratinga

Poxoréo
Tesouro

Intermunicipal de Nossa Senhora 
do Livramento

05/11/2005 293 Alto Pantanal Barão de Melgaço
Poconé

Alto Teles Pires Nobres
Cuiabá Nossa Senhora do Livramento

Santo Antônio do Leverger
Rosário Oeste Acorizal

Jangada
Rosário Oeste

Intermunicipal de Sorriso 30/10/2005 52 Alto Teles Pires Ipiranga do Norte
Itanhangá
Lucas do Rio Verde
Nova Mutum
Santa Rita do Trivelato
Sorriso
Tapurah

Municipal de Alta Floresta 29 e 30/1’12/2005 59 Alta Floresta Alta Floresta
Municipal de Aripuanã 30/10/2005 54 Aripuanã Aripuanã
Municipal de Barão de Melgaço 25 Alto Pantanal Barão de Melgaço
Municipal de Canarana 31/10/2005 63 Canarana Canarana
Municipal de Chapada dos 
Guimarães

21 e 22/10/2005 110 Cuiabá Chapada dos Guimarães

Municipal de Guarantã do Norte 05/11/2005 67 Colíder Guarantã do Norte
Municipal de Juara 29/10/2005 59 Arinos Juara
Municipal de Juína 25/10/2005 123 Aripuanã Juína
Municipal de Matupá 06/11/2005 57 Colíder Matupá
Municipal de Novo Horizonte 
do Norte

28/10/2005 25 Arinos Novo Horizonte do Norte

Municipal de Pontes e Lacerda 05/11/2005 53 Alto Guaporé Pontes e Lacerda
Municipal de Sapezal 04/11/2005 99 Parecis Sapezal
Municipal de Tangará da Serra 04/11/2005 78 Tangará da Serra Tangará da Serra
Municipal de Terra Nova do Norte 31/10/2005 68 Colíder Terra Nova do Norte
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MATO GROSSO DO SUL MS

População 2.264.468

Municípios 78

Municípios envolvidos em conferencia 47

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

100%

Conferências Municipais

Número de Conferências 47

Total de Participantes 5.348

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 0

Municípios Envolvidos 0

Total de Participantes 0

Conferência Estadual

Total de Participantes 469

M ATO  G RO S S O  D O  SU L
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

MS Municipal de Alcinópolis 01/11/2005 157 Alto Taquari Alcinópolis
Municipal de Anastácio 20/10/2005 106 Aquidauana Anastácio
Municipal de Aparecida do 
Taboado

11/11/2005 91 Paranaíba Aparecida do Taboado

Municipal de Aquidauana 03/11/2005 125 Aquidauana Aquidauana
Municipal de Bandeirantes 14/11/2005 59 Campo Grande Bandeirantes
Municipal de Bataguassu 10/10/2005 69 Nova Andradina Bataguassu
Municipal de Batayporã 24/10/2005 134 Nova Andradina Batayporã
Municipal de Bela Vista 23/09/2005 94 Bodoquena Bela Vista
Municipal de Bodoquena 09/10/2005 107 Bodoquena Bodoquena
Municipal de Caarapó 22 e 23/09/2005 201 Dourados Caarapó
Municipal de Campo Grande 22/10/2005 134 Campo Grande Campo Grande
Municipal de Cassilândia 21/10/2005 59 Cassilândia Cassilândia
Municipal de Coronel Sapucaia e 
Capitan Bado (Paraguay)

03/11/2005 203 Iguatemi Coronel Sapucaia

Municipal de Corumbá 28/10/2005 302 Baixo Pantanal Corumbá
Municipal de Costa Rica 21 e 22/10/2005 130 Cassilândia Costa Rica
Municipal de Coxim 11 e 12/10/2005 75 Alto Taquari Coxim
Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti

18/11/2005 59 Aquidauana Dois Irmãos do Buriti

Municipal de Eldorado 08/11/2005 100 Iguatemi Eldorado
Municipal de Fátima do Sul 11/11/2005 65 Dourados Fátima do Sul
Municipal de Figueirão 27/10/2005 68 Alto Taquari Figueirão
Municipal de Iguatemi 21/10/2005 54 Iguatemi Iguatemi
Municipal de Itaporã 10 e 11/11/2005 304 Dourados Itaporã
Municipal de Itaquiraí 20/10/2005 136 Iguatemi Itaquiraí
Municipal de Jaraguari 10/11/2005 147 Campo Grande Jaraguari
Municipal de Jardim 09 e 10/11/2005 58 Bodoquena Jardim
Municipal de Jateí 26/09/2005 83 Iguatemi Jateí
Municipal de Maracaju 04/11/2005 101 Dourados Maracaju
Municipal de Miranda 28/10/2005 186 Aquidauana Miranda
Municipal de Mundo Novo 19/11/2005 51 Iguatemi Mundo Novo
Municipal de Naviraí 26/10/2005 110 Iguatemi Naviraí
Municipal de Nova Alvorada 
do Sul

29 e 30/09/2005 154 Dourados Nova Alvorada do Sul

Municipal de Nova Andradina 24/10/2005 66 Nova Andradina Nova Andradina
Municipal de Paranaíba 25/10/2005 64 Paranaíba Paranaíba
Municipal de Paranhos 04/11/2005 80 Iguatemi Paranhos
Municipal de Pedro Gomes 25/10/2005 86 Alto Taquari Pedro Gomes
Municipal de Ponta Porã 21/10/2005 275 Dourados Ponta Porã
Municipal de Porto Murtinho 10 e 11/11/2005 65 Baixo Pantanal Porto Murtinho
Municipal de Rio Negro 16/11/2005 141 Campo Grande Rio Negro
Municipal de Rio Verde de Mato 
Grosso

20/10/2005 104 Alto Taquari Rio Verde de Mato Grosso

Municipal de Santa Rita do Pardo 08/11/2005 74 Três Lagoas Santa Rita do Pardo
Municipal de São Gabriel do Oeste 18/10/2005 117 Alto Taquari São Gabriel do Oeste
Municipal de Selvíria 21/10/2005 93 Paranaíba Selvíria
Municipal de Sete Quedas 10/11/2005 58 Iguatemi Sete Quedas
Municipal de Sidrolândia 17/10/2005 70 Campo Grande Sidrolândia
Municipal de Sonora 27/10/2005 177 Alto Taquari Sonora
Municipal de Tacuru 26/10/2005 66 Iguatemi Tacuru
Municipal de Três Lagoas 07/11/2005 90 Três Lagoas Três Lagoas
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MINAS GERAIS MG

População 19.237.450

Municípios 853

Municípios envolvidos em conferencia 182

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

77%

Conferências Municipais

Número de Conferências 58

Total de Participantes 6.009

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 13

Municípios Envolvidos 124

Total de Participantes 2.283

Conferência Estadual

Total de Participantes 400

M I NAS  G E R A I S
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

MG Intermunicipal de Conselheiro Lafaiete 18,  19 e 20/10/2005 118 Conselheiro Lafaiete Conselheiro 
Lafaiete
Cristiano Otoni
Itaverava
Queluzito

Viçosa Rio Espera
Intermunicipal de Governador Valadares 27/10/2005 320 Aimorés Aimorés

Conselheiro 
Pena
Resplendor

Governador Valadares Alpercata
Coroaci
Fernandes 
Tourinho
Frei Inocêncio
Galiléia
Governador 
Valadares
São Geraldo da 
Piedade
Virgolândia

Ipatinga Açucena
Mantena São Félix de 

Minas
Peçanha Peçanha

Intermunicipal de Guaxupé 128 São Sebastião do Paraíso Arceburgo
Guaranésia
Guaxupé
Itamogi
Monte Santo de 
Minas
Nova Resende
São Pedro da 
União

Intermunicipal de Itajubá 31/10/2005 66 Itajubá Brasópolis
Cristina
Delfim Moreira
Dom Viçoso
Itajubá
Piranguçu
Piranguinho
Wenceslau Braz

Santa Rita do Sapucaí Conceição das 
Pedras
Pedralva
São José do 
Alegre

Intermunicipal de Ituiutaba 28 e 29/10/2005 125 Ituiutaba Capinópolis
Gurinhatã
Ipiaçu
Ituiutaba
Santa Vitória

Uberlândia Canápolis
Centralina
Monte Alegre de 
Minas
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

MG Intermunicipal de Juiz de Fora 28/10/2005 378 Cataguases Além Paraíba
Argirita
Itamarati de Minas
Leopoldina
Santana de Cataguases

Juiz de Fora Bicas
Descoberto
Ewbank da Câmara
Juiz de Fora
Lima Duarte
Mar de Espanha
Olaria
Pequeri
Rochedo de Minas
Santos Dumont
São João Nepomuceno
Senador Cortes

Muriaé Eugenópolis
Miraí
Muriaé
São Sebastião da Vargem Alegre

Ubá Guarani
Rodeiro

Viçosa Araponga
Viçosa

Intermunicipal de Mariana 29/10/2005 262 Itabira Barão de Cocais
Catas Altas
Santa Bárbara
São Gonçalo do Rio Abaixo

Ouro Preto Diogo de Vasconcelos
Itabirito
Mariana
Ouro Preto

Intermunicipal de Morada Nova 
de Minas

31/10/2005 86 Curvelo Felixlândia
Paracatu São Gonçalo do Abaeté
Três Marias Abaeté

Biquinhas
Morada Nova de Minas
Paineiras
Pompéu
Três Marias

Intermunicipal de Paraopeba 224 Belo Horizonte Confins
Esmeraldas

Sete Lagoas Cordisburgo
Matozinhos
Paraopeba
Prudente de Morais
Sete Lagoas

Intermunicipal de Poços de 
Caldas

25/10/2005 109 Poços de Caldas Andradas
Poços de Caldas

Intermunicipal de Rio Casca 27/10/2005 69 Ponte Nova Rio Casca
Santo Antônio do Grama
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

MG Intermunicipal de São João Del Rei 28 e 29/10/2005 115 Barbacena Antônio Carlos
Barroso

Conselheiro Lafaiete Entre Rios de Minas
Lavras Carrancas
Oliveira Ibituruna
São João Del Rei Conceição da Barra de Minas

Coronel Xavier Chaves
Dores de Campos
Lagoa Dourada
Nazareno
Piedade do Rio Grande
Prados
Ritápolis
Santa Cruz de Minas
São João Del Rei
Tiradentes

Intermunicipal de Uberlândia 20, 21 e 22/10/2005 283 Araxá Araxá
Frutal Carneirinho

Frutal
Itapagipe
Iturama

Ituiutaba Cachoeira Dourada
Uberaba Uberaba
Uberlândia Araporã

Centralina
Monte Alegre de Minas
Uberlândia

Municipal de Araguari 26 e 27/10/2005 89 Uberlândia Araguari
Municipal de Arcos 23/11/2005 75 Formiga Arcos
Municipal de Arinos 28/10/2005 226 Unaí Arinos
Municipal de Belo Horizonte 18 e 19/11/2005 412 Belo Horizonte Belo Horizonte
Municipal de Boa Esperança 31/10/2005 72 Varginha Boa Esperança
Municipal de Brumadinho 28/10/2005 128 Belo Horizonte Brumadinho
Municipal de Bueno Brandão 31/10/2005 57 Pouso Alegre Bueno Brandão
Municipal de Cambuquira 27 e 31/10/2005 63 São Lourenço Cambuquira
Municipal de Campos Altos 29/10/2005 76 Araxá Campos Altos
Municipal de Capelinha 18/10/2005 57 Capelinha Capelinha
Municipal de Carbonita 31/10/2005 177 Capelinha Carbonita
Municipal de Carmo de Minas 30/10/2005 64 São Lourenço Carmo de Minas
Municipal de Cataguases 29/10/2005 117 Cataguases Cataguases
Municipal de Cláudio 25/10/2005 73 Divinópolis Cláudio
Municipal de Congonhas 28 e 29/10/2005 412 Conselheiro Lafaiete Congonhas
Municipal de Contagem 20,  21 e 22/10/2005 153 Belo Horizonte Contagem
Municipal de Coronel Fabriciano 26/10/2005 82 Ipatinga Coronel Fabriciano
Municipal de Couto de Magalhães 
de Minas

22/10/2005 57 Diamantina Couto de Magalhães de Minas

Municipal de Dom Cavati 31/10/2005 54 Caratinga Dom Cavati
Municipal de Ervália 27/10/2005 154 Viçosa Ervália
Municipal de Gouveia 31/10/2005 124 Diamantina Gouveia
Municipal de Ibiaí 13/11/2005 77 Pirapora Ibiaí
Municipal de Ipatinga 28/10/2005 105 Ipatinga Ipatinga
Municipal de Itabira 04/11/2005 88 Itabira Itabira
Municipal de Japonvar 31/10/2005 53 Montes Claros Japonvar
Municipal de José Gonçalves de 
Minas

30/09/2005 52 Capelinha José Gonçalves de Minas

Municipal de Lagoa da Prata 27/10/2005 88 Bom Despacho Lagoa da Prata
Municipal de Lagoa Santa 28/10/2005 112 Belo Horizonte Lagoa Santa
Municipal de Lavras 07 e 09/11/2005 63 Lavras Lavras
Municipal de Manhumirim 30/10/2005 71 Manhuaçu Manhumirim
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

MG Municipal de Maripá de Minas 25 e 26/10/2005 66 Juiz de Fora Maripá de Minas
Municipal de Minduri 09/11/2005 86 Andrelândia Minduri
Municipal de Nova Porteirinha 29/10/2005 98 Janaúba Nova Porteirinha

Municipal de Ouro Preto 22/10/2005 69 Ouro Preto Ouro Preto
Municipal de Padre Paraíso 11 a 29/07/2005 142 Araçuaí Padre Paraíso
Municipal de Pará de Minas 31/10/2005 52 Pará de Minas Pará de Minas
Municipal de Paracatu 25 e 26/10/2005 53 Paracatu Paracatu
Municipal de Periquito 91 Ipatinga Periquito
Municipal de Porteirinha 27/10/2005 69 Janaúba Porteirinha
Municipal de Ribeirão das Neves 09/10/2005 259 Belo Horizonte Ribeirão das Neves
Municipal de Rio Manso 29/10/2005 61 Itaguara Rio Manso
Municipal de Sabinópolis 28/10/2005 80 Guanhães Sabinópolis
Municipal de Santana do Paraíso 31/10/2005 57 Ipatinga Santana do Paraíso
Municipal de Santo Antônio do Monte 25/10/2005 114 Divinópolis Santo Antônio do Monte
Municipal de São Gonçalo do Pará 26/10/2005 55 Divinópolis São Gonçalo do Pará
Municipal de São Gonçalo do Sapucaí 11/10/2005 55 Santa Rita do Sapucaí São Gonçalo do Sapucaí
Municipal de São Lourenço 31/10/2005 105 São Lourenço São Lourenço
Municipal de São Sebastião do Paraíso 18/09/2005 81 São Sebastião do Paraíso São Sebastião do Paraíso
Municipal de São Sebastião do Rio Verde 17/10/2005 59 São Lourenço São Sebastião do Rio Verde
Municipal de Três Corações 31/10/2005 91 Varginha Três Corações
Municipal de Três Pontas 27/10/2005 130 Varginha Três Pontas
Municipal de Turmalina 27/10/2005 55 Capelinha Turmalina
Municipal de Ubá 22/10/2005 98 Ubá Ubá
Municipal de Veredinha 24/10/2005 64 Capelinha Veredinha
Municipal de Virgem da Lapa 31/12/2005 134 Araçuaí Virgem da Lapa
Municipal de Virgínia 24/10/2005 73 Itajubá Virgínia
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PARÁ PA

População 6.970.586

Municípios 143

Municípios envolvidos em conferencia 16

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

27%

Conferências Municipais

Número de Conferências 2

Total de Participantes 717

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 1

Municípios Envolvidos 14

Total de Participantes 185

Conferência Estadual

Total de Participantes ------

PA R Á
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UF Conferência Data de Realização Microrregião Município

PA Intermunicipal de Belém 185 Arari Cachoeira do Arari
Muaná
Ponta de Pedras
Salvaterra
Santa Cruz do Arari
Soure

Belém Belém
Furos de Breves Breves

Curralinho
São Sebastião da Boa Vista

Portel Gurupá
Melgaço
Portel

Salgado Colares
Municipal de Altamira 27 e 28/10/2005 167 Altamira Altamira
Municipal de Belém 28 e 30/11/2005 550 Belém Belém
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PARAÍBA PB

População 3.595.886

Municípios 223

Municípios envolvidos em conferencia 114

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

87%

Conferências Municipais

Número de Conferências 1

Total de Participantes 58

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 6

Municípios Envolvidos 113

Total de Participantes 832

Conferência Estadual

Total de Participantes 210

PA R A Í BA
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

PB Intermunicipal de Bayeux 24/11/2005 216 João Pessoa Bayeux
Cabedelo
João Pessoa
Santa Rita

Intermunicipal de Campina 
Grande

21/10/2005 150 Brejo Paraibano Alagoa Nova
Areia

Cajazeiras Triunfo
Campina Grande Campina Grande

Puxinanã
Queimadas

Cariri Ocidental Assunção
Camalaú

Cariri Oriental Cabaceiras
Riacho de Santo Antônio

Curimataú Ocidental Arara
Esperança Montadas
Itabaiana Riachão do Bacamarte
Litoral Sul Caaporã
Seridó Oriental Paraibano Juazeirinho

Nova Palmeira
Pedra Lavrada
Seridó
Tenório

Intermunicipal de Guarabira 29/10/2005 122 Brejo Paraibano Bananeiras
Borborema
Pilões

Guarabira Araçagi
Belém
Guarabira
Serra da Raiz

Sapé Mari
Intermunicipal de Patos 19/10/2005 110 Cajazeiras Uiraúna

Itaporanga Itaporanga
Patos Mãe D’água

Patos
Santa Teresinha

Piancó Nova Olinda
Seridó Ocidental Paraibano Salgadinho

Santa Luzia
Várzea

Serra do Teixeira Água Branca
Desterro
Imaculada
Manaíra
Maturéia
Princesa Isabel
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

PB Intermunicipal de Pombal 18/10/2005 144 Cajazeiras Bernardino Batista
Bonito de Santa Fé
Cachoeira dos Índios
Carrapateira
Monte Horebe
Poço de José de Moura
Santa Helena
Santarém
São João do Rio do Peixe
São José de Piranhas
Triunfo
Uiraúna

Catolé do Rocha Belém do Brejo do Cruz
Bom Sucesso
Brejo do Cruz
Brejo dos Santos
Catolé do Rocha
Jericó
Lagoa
Mato Grosso
Riacho dos Cavalos
São Bento
São José do Brejo do Cruz

Piancó Coremas
Sousa Aparecida

Cajazeirinhas
Condado
Marizópolis
Nazarezinho
Paulista
Pombal
São Bentinho
São Domingos de Pombal
São Francisco
São José da Lagoa Tapada
Sousa
Vieirópolis
Vista Serrana
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

PB Intermunicipal de Serra Branca 19/10/2005 90 Campina Grande Boa Vista
Cariri Ocidental Amparo

Assunção
Camalaú
Congo
Coxixola
Livramento
Monteiro
Ouro Velho
Parari
Prata
São João do Tigre
São José dos Cordeiros
São Sebastião do Umbuzeiro
Serra Branca
Sumé
Taperoá
Zabelê

Cariri Oriental Alcantil
Barra de Santana
Barra de São Miguel
Boqueirão
Cabaceiras
Caraúbas
Caturité
Gurjão
Santo André
São Domingos do Cariri
São João do Cariri

Municipal de Sertãozinho 26/10/2005 58 Guarabira Sertãozinho
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PERNAMBUCO PE

População 8.413.593

Municípios 185

Municípios envolvidos em conferencia 12

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

32%

Conferências Municipais

Número de Conferências 12

Total de Participantes 2.356

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 0

Municípios Envolvidos 0

Total de Participantes 0

Conferência Estadual

Total de Participantes 404

P E R NA M BU C O
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PE Municipal de Araçoiaba 11/11/2005 82 Itamaracá Araçoiaba
Municipal de Belém de São 
Francisco

10/12/2005 96 Itaparica Belém de São Francisco

Municipal de Bezerros 21/11/2005 103 Vale do Ipojuca Bezerros
Municipal de Camaragibe 210 Recife Camaragibe
Municipal de Igarassu 10/11/2005 110 Itamaracá Igarassu
Municipal de Itapissuma 11/11/2005 272 Itamaracá Itapissuma
Municipal de Jaboatão dos 
Guararapes

03/11/2005 156 Recife Jaboatão dos Guararapes

Municipal de Paulista 24 a 25/11/2005 564 Recife Paulista
Municipal de Pombos 11/11/2005 121 Vitória de Santo Antão Pombos
Municipal de Recife 26/09 a 30/10/2005 457 Recife Recife
Municipal de São Lourenço da 
Mata

17/11/2005 97 Recife São Lourenço da Mata

Municipal de Solidão 3 e 4/11/2005 88 Pajeú Solidão
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PIAUÍ PI

População 3.006.885

Municípios 223

Municípios envolvidos em conferencia 20

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

73%

Conferências Municipais

Número de Conferências 20

Total de Participantes 1.727

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 0

Municípios Envolvidos 0

Total de Participantes 0

Conferência Estadual

Total de Participantes 410

P IAU Í
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PI Municipal de Amarante 11/11/2005 61 Médio Parnaíba Piauiense Amarante
Municipal de Barras 11/11/2005 116 Baixo Parnaíba Piauiense Barras
Municipal de Cajazeiras do Piauí 12/11/2005 73 Picos Cajazeiras do Piauí
Municipal de Campo Maior 11/11/2005 52 Campo Maior Campo Maior
Municipal de Castelo do Piauí 14/11/2005 70 Campo Maior Castelo do Piauí
Municipal de Corrente 23/11/2005 51 Chapadas do Extremo Sul 

Piauiense
Corrente

Municipal de Floriano 25 e 26/11/2005 120 Floriano Floriano
Municipal de Jardim do Mulato 31/10/2005 57 Médio Parnaíba Piauiense Jardim do Mulato
Municipal de Luís Correia 23/11/2005 78 Litoral Piauiense Luís Correia
Municipal de Luzilândia 12 e 13/11/2005 81 Baixo Parnaíba Piauiense Luzilândia
Municipal de Nossa Senhora de 
Nazaré

12/11/2005 80 Campo Maior Nossa Senhora de Nazaré

Municipal de Oeiras 22 e 23/11/2005 83 Picos Oeiras
Municipal de Pedro II 13/10/2005 89 Campo Maior Pedro II
Municipal de Queimada Nova 24/11/2005 142 Alto Médio Canindé Queimada Nova
Municipal de Santana do Piauí 13/11/2005 58 Picos Santana do Piauí
Municipal de São João do Arraial 12/11/2005 103 Baixo Parnaíba Piauiense São João do Arraial
Municipal de São Julião 23/11/2005 108 Pio IX São Julião
Municipal de Teresina 24 e 25/10/2005 81 Teresina Teresina
Municipal de Valença do Piauí 23/11/2005 120 Valença do Piauí Valença do Piauí
Municipal de Vila Nova do Piauí 14/11/2005 104 Alto Médio Canindé Vila Nova do Piauí
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RIO DE JANEIRO RJ

População 15.383.407

Municípios 92

Municípios envolvidos em conferencia 31

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

67%

Conferências Municipais

Número de Conferências 2

Total de Participantes 318

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 1

Municípios Envolvidos 29

Total de Participantes 135

Conferência Estadual

Total de Participantes 56

R I O  DE  JA N E I RO
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RJ Intermunicipal de Rio de Janeiro 21 e 22/11/2005 135 Bacia de São João Casimiro de Abreu
Rio das Ostras
Silva Jardim

Barra do Piraí Valença
Cantagalo-Cordeiro Cantagalo
Itaguaí Itaguaí

Mangaratiba
Itaperuna Bom Jesus do Itabapoana

Itaperuna
Lagos Araruama

Arraial do Cabo
Cabo Frio
São Pedro da Aldeia

Macacu-Caceribu Cachoeiras de Macacu
Macaé Carapebus
Nova Friburgo Nova Friburgo
Rio de Janeiro Duque de Caxias

Magé
Niterói
Nova Iguaçu
Rio de Janeiro
São Gonçalo
São João de Meriti

Vale do Paraíba Fluminense Piraí
Quatis
Volta Redonda

Vassouras Paracambi
Paty do Alferes
Vassouras

Municipal de Duque de Caxias 10/12/2005 73 Rio de Janeiro Duque de Caxias
Municipal de Nova Iguaçu 17/09 a 5/11/2005 245 Rio de Janeiro Nova Iguaçu
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RIO GRANDE DO NORTE RN

População 3.003.087

Municípios 167

Municípios envolvidos em conferencia 11

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

26%

Conferências Municipais

Número de Conferências 5

Total de Participantes 814

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 1

Municípios Envolvidos 6

Total de Participantes 195

Conferência Estadual

Total de Participantes 237

R I O  G R A N DE  D O  N ORT E
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RN Intermunicipal de Mossoró 25 e 26/10/2005 195 Chapada do Apodi Governador Dix-Sept Rosado
Mossoró Baraúna

Grossos
Mossoró

Pau dos Ferros Itaú
Paraná

Municipal de Ceará-Mirim 29/08/2005 136 Macaíba Ceará-Mirim
Municipal de Macaíba 14/10/2005 137 Macaíba Macaíba
Municipal de Natal 25 e 27/10/2005 66 Natal Natal
Municipal de Parnamirim 30/09/2005 284 Natal Parnamirim
Municipal de São José de Mipibu 30/09/2005 191 Macaíba São José de Mipibu
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RIO GRANDE DO SUL RS

População 10.845.087

Municípios 496

Municípios envolvidos em conferencia 159

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

74%

Conferências Municipais

Número de Conferências 18

Total de Participantes 1.884

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 11

Municípios Envolvidos 141

Total de Participantes 1.205

Conferência Estadual

Total de Participantes ------

R I O  G R A N DE  D O  SU L
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

RS Intermunicipal de Bagé 126 Campanha Meridional Bagé
Dom Pedrito
Hulha Negra
Lavras do Sul

Serras de Sudeste Caçapava do Sul
Candiota

Intermunicipal de Bento 
Gonçalves

24/11/2005 56 Caxias do Sul Antônio Prado
Bento Gonçalves
Carlos Barbosa
Caxias do Sul
Cotiporã
Garibaldi
Monte Belo do Sul
Santa Tereza
São Marcos
Vila Flores

Guaporé Nova Alvorada
Nova Prata
Serafina Corrêa
Vista Alegre do Prata

Intermunicipal de Capão da 
Canoa

10/11/2005 76 Gramado-Canela Rolante
Osório Arroio do Sal

Balneário Pinhal
Capão da Canoa
Capivari do Sul
Cidreira
Imbé
Mostardas
Osório
Santo Antônio da Patrulha
Tavares
Torres
Tramandaí
Três Cachoeiras

Intermunicipal de Lajeado 27/10/2005 53 Guaporé Arvorezinha
Ilópolis
Putinga

Lajeado-Estrela Arroio do Meio
Bom Retiro do Sul
Colinas
Cruzeiro do Sul
Doutor Ricardo
Estrela
Forquetinha
Lajeado
Marques de Souza
Progresso
Santa Clara do Sul
Taquari
Vespasiano Correa

Intermunicipal de Nova 
Petrópolis

16/11/2005 80 Gramado-Canela Canela
Gramado
Nova Petrópolis
Picada Café
Santa Maria do Herval

Vacaria Jaquirana
São Francisco de Paula
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

RS Intermunicipal de Rodeio Bonito 25/11/2005 201 Carazinho Pinhal
Frederico Westphalen Cristal do Sul

Erval Seco
Rodeio Bonito

Intermunicipal de Santa Cruz 
do Sul

23/11/2005 194 Cachoeira do Sul Pantano Grande
Passo do Sobrado
Rio Pardo

Lajeado-Estrela Boqueirão do Leão
Santa Cruz do Sul Candelária

Gramado Xavier
Herveiras
Mato Leitão
Santa Cruz do Sul
Sinimbu
Vale do Sol
Venâncio Aires
Vera Cruz

São Jerônimo Vale Verde
Serras de Sudeste Encruzilhada do Sul

Intermunicipal de São João do 
Polêsine

23/11/2005 75 Restinga Seca Agudo
Dona Francisca
Faxinal do Soturno
Ivorá
Nova Palma
Restinga Seca
São João do Polêsine
Silveira Martins

Santiago Pinhal Grande
Intermunicipal de São Vendelino 21/11/2005 84 Montenegro Alto Feliz

Barão
Bom Princípio
Brochier
Capela de Santana
Feliz
Harmonia
Linha Nova
Maratá
Montenegro
Pareci Novo
Portão
Salvador do Sul
São José do Hortêncio
São José do Sul
São Pedro da Serra
São Sebastião do Caí
São Vendelino
Tupandi
Vale Real
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

RS Intermunicipal de Sete de 
Setembro

22/11/2005 167 Cerro Largo Caibaté
Cerro Largo
Guarani das Missões
Mato Queimado
Porto Xavier
Roque Gonzales
Salvador das Missões
São Paulo das Missões
São Pedro do Butiá
Sete de Setembro

Santo Ângelo Dezesseis de Novembro
Eugênio de Castro
Giruá
Pirapó
Rolador
São Luiz Gonzaga
São Miguel das Missões
São Nicolau
Ubiretama
Vitória das Missões

Intermunicipal de Tenente 
Portela

24/11/2005 93 Frederico Westphalen Palmitinho
Ijuí Chiapetta

Inhacorá
Pejuçara
Santo Augusto
São Valério do Sul

Santa Rosa Tuparendi
Três Passos Campo Novo

Crissiumal
Derrubadas
Humaitá
Miraguaí
São Martinho
Tenente Portela
Três Passos
Vista Gaúcha

Municipal de Aceguá 07/11/2005 90 Campanha Meridional Aceguá
Municipal de Cachoeira do Sul 28/11/2005 67 Cachoeira do Sul Cachoeira do Sul
Municipal de Campinas do Sul 28/11/2005 57 Erechim Campinas do Sul
Municipal de Canguçu 28/09/2005 77 Pelotas Canguçu
Municipal de Canoas 22/11/2005 159 Porto Alegre Canoas
Municipal de Charqueadas 09/10/2005 160 São Jerônimo Charqueadas
Municipal de Condor 28/11/2005 72 Ijuí Condor
Municipal de Getúlio Vargas 28/11/2005 54 Erechim Getúlio Vargas
Municipal de Jacutinga 16/11/2005 80 Erechim Jacutinga
Municipal de Panambi 26/11/2005 198 Ijuí Panambi
Municipal de Porto Alegre 142 Porto Alegre Porto Alegre
Municipal de Rio Grande 28/09/2005 58 Litoral Lagunar Rio Grande
Municipal de São José do Norte 27/10/2005 61 Litoral Lagunar São José do Norte
Municipal de São Leopoldo 21 e 22/10/2005 127 Porto Alegre São Leopoldo
Municipal de São Lourenço do 
Sul

23/11/2005 58 Pelotas São Lourenço do Sul

Municipal de São Sepé 17/11/2005 99 Santa Maria São Sepé
Municipal de Três de Maio 28/11/2005 72 Santa Rosa Três de Maio
Municipal de Tupanciretã 22/11/2005 253 Santiago Tupanciretã
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RONDÔNIA RO

População 1.534.594

Municípios 52

Municípios envolvidos em conferencia 1

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

13%

Conferências Municipais

Número de Conferências 1

Total de Participantes 219

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 0

Municípios Envolvidos 0

Total de Participantes 0

Conferência Estadual

Total de Participantes 314

RON D ÔN IA
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

RO Municipal de Porto Velho 23, 24 e 25/11/2005 219 Porto Velho Porto Velho
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SANTA CATARINA SC

População 5.866.568

Municípios 293

Municípios envolvidos em conferencia 126

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

90%

Conferências Municipais

Número de Conferências 1

Total de Participantes 157

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 8

Municípios Envolvidos 125

Total de Participantes 799

Conferência Estadual

Total de Participantes 222

S A N TA  C ATA R I NA
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

SC Intermunicipal de Blumenau 09 e 10/11/2005 135 Blumenau Ascurra
Benedito Novo
Blumenau
Brusque
Doutor Pedrinho
Gaspar
Indaial
Rodeio
Timbó

Canoinhas Santa Terezinha
Rio do Sul Aurora

Lontras
Pouso Redondo
Presidente Nereu
Rio do Campo
Rio do Oeste
Rio do Sul
Salete
Taió
Vitor Meireles

Tijucas Canelinha
Nova Trento
São João Batista
Tijucas

Intermunicipal de Chapecó 73 Chapecó Águas Frias
Bom Jesus do Oeste
Caxambu do Sul
Chapecó
Cordilheira Alta
Cunha Porã
Formosa do Sul
Maravilha
Nova Erechim
Pinhalzinho
Planalto Alegre
Quilombo
São Lourenço do Oeste
Serra Alta

São Miguel do Oeste Romelândia
Xanxerê Abelardo Luz

Galvão
Jupiá
São Domingos
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

SC Intermunicipal de Criciúma 03 e 04/11/2005 60 Araranguá Araranguá
Balneário Arroio do Silva
Jacinto Machado
Praia Grande

Criciúma Cocal do Sul
Criciúma
Forquilhinha
Içara
Morro da Fumaça
Nova Veneza
Siderópolis
Treviso
Urussanga

Tubarão Armazém
Gravatal
Orleans
Tubarão

Intermunicipal de Florianópolis 23 e 24/11/2005 63 Florianópolis Antônio Carlos
Biguaçu
Florianópolis
Governador Celso Ramos
Santo Amaro da 
Imperatriz
São José

Tijucas Angelina
Tubarão Imbituba

Intermunicipal de Itajaí 07 e 08/11/2005 132 Blumenau Luiz Alves
Itajaí Balneário Camboriú

Balneário Piçarras
Bombinhas
Camboriú
Ilhota
Itajaí
Itapema
Navegantes
Penha
Porto Belo

Intermunicipal de Joaçaba 16 e 17/11/2005 59 Blumenau Brusque
Concórdia Concórdia

Ipira
Irani
Seara

Curitibanos Abdon Batista
Campos Novos
Curitibanos
Frei Rogério
São Cristovão do Sul
Vargem
Zortéa

Joaçaba Água Doce
Caçador
Capinzal
Catanduvas
Fraiburgo
Herval D’Oeste
Ibiam
Joaçaba
Luzerna
Treze Tílias
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

SC Intermunicipal de Joinville 12 e 13/11/2005 224 Canoinhas Bela Vista do Toldo
Canoinhas
Irineópolis
Três Barras

Joinville Araquari
Balneário Barra do Sul
Itapoá
Joinville
São Francisco do Sul

São Bento do Sul Rio Negrinho
São Bento do Sul

Tijucas Nova Trento
Intermunicipal de Lages 25 e 26/11/2005 53 Campos de Lages Anita Garibaldi

Bocaina do Sul
Bom Jardim da Serra
Campo Belo do Sul
Correia Pinto
Lages
Otacílio Costa
Palmeira
São Joaquim
São José do Cerrito
Urupema

Curitibanos Campos Novos
Municipal de Florianópolis 21 e 22/10/2005 157 Florianópolis Florianópolis

SC Intermunicipal de Blumenau 09 e 10/11/2005 135 Blumenau Ascurra
Benedito Novo
Blumenau
Brusque
Doutor Pedrinho
Gaspar
Indaial
Rodeio
Timbó

Canoinhas Santa Terezinha
Rio do Sul Aurora

Lontras
Pouso Redondo
Presidente Nereu
Rio do Campo
Rio do Oeste
Rio do Sul
Salete
Taió
Vitor Meireles

Tijucas Canelinha
Nova Trento
São João Batista
Tijucas
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UF Conferência Data de 
Realização

Participantes Microrregião Município

SC Intermunicipal de Chapecó 73 Chapecó Águas Frias
Bom Jesus do Oeste
Caxambu do Sul
Chapecó
Cordilheira Alta
Cunha Porã
Formosa do Sul
Maravilha
Nova Erechim
Pinhalzinho
Planalto Alegre
Quilombo
São Lourenço do Oeste
Serra Alta

São Miguel do Oeste Romelândia
Xanxerê Abelardo Luz

Galvão
Jupiá
São DomingosIntermunicipal de Criciúma 03 e 04/11/2005 60 Araranguá Araranguá
Balneário Arroio do Silva
Jacinto Machado
Praia Grande

Criciúma Cocal do Sul
Criciúma
Forquilhinha
Içara
Morro da Fumaça
Nova Veneza
Siderópolis
Treviso
Urussanga

Tubarão Armazém
Gravatal
Orleans
Tubarão

Intermunicipal de Florianópolis 23 e 24/11/2005 63 Florianópolis Antônio Carlos
Biguaçu
Florianópolis
Governador Celso Ramos
Santo Amaro da Imperatriz
São José

Tijucas Angelina
Tubarão Imbituba

Intermunicipal de Itajaí 07 e 08/11/2005 132 Blumenau Luiz Alves
Itajaí Balneário Camboriú

Balneário Piçarras
Bombinhas
Camboriú
Ilhota
Itajaí
Itapema
Navegantes
Penha
Porto Belo
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SC Intermunicipal de Joaçaba 16 e 17/11/2005 59 Blumenau Brusque
Concórdia Concórdia

Ipira
Irani
Seara

Curitibanos Abdon Batista
Campos Novos
Curitibanos
Frei Rogério
São Cristovão do Sul
Vargem
Zortéa

Joaçaba Água Doce
Caçador
Capinzal
Catanduvas
Fraiburgo
Herval D’Oeste
Ibiam
Joaçaba
Luzerna
Treze Tílias

Intermunicipal de Joinville 12 e 13/11/2005 224 Canoinhas Bela Vista do Toldo
Canoinhas
Irineópolis
Três Barras

Joinville Araquari
Balneário Barra do Sul
Itapoá
Joinville
São Francisco do Sul

São Bento do Sul Rio Negrinho
São Bento do Sul

Tijucas Nova Trento
Intermunicipal de Lages 25 e 26/11/2005 53 Campos de Lages Anita Garibaldi

Bocaina do Sul
Bom Jardim da Serra
Campo Belo do Sul
Correia Pinto
Lages
Otacílio Costa
Palmeira
São Joaquim
São José do Cerrito
Urupema

Curitibanos Campos Novos
Municipal de Florianópolis 21 e 22/10/2005 157 Florianópolis Florianópolis

UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município
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SÃO PAULO SP

População 40.442.795

Municípios 645

Municípios envolvidos em conferencia 134

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

68%

Conferências Municipais

Número de Conferências 39

Total de Participantes 4.688

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 7

Municípios Envolvidos 95

Total de Participantes 826

Conferência Estadual

Total de Participantes ------

S ÃO  PAU L O
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

SP Intermunicipal de Bauru 14 e 15/10/2005 130 Bauru Bauru
São Carlos Dourado
Sorocaba Itu

Intermunicipal de Catanduva 11/11/2005 116 Andradina Mirandópolis
Araçatuba Guararapes
Araraquara Rincão

Tabatinga
Catanduva Catanduva

Catiguá
Elisiário
Embaúba
Severínia
Tabapuã

Franca Cristais Paulista
Patrocínio Paulista
Ribeirão Corrente

Lins Lins
Novo Horizonte Itajobi

Novo Horizonte
Pirassununga Pirassununga

Porto Ferreira
Santa Cruz das 
Palmeiras

São João da Boa Vista Mococa
São Joaquim da Barra Nuporanga
São José do Rio Preto São José do Rio Preto

Tanabi
Uchoa

Intermunicipal de Cerquilho 25/10/2005 100 Piracicaba Jumirim
Tatuí Boituva

Cerquilho
Intermunicipal de Jacareí 22 e 23/10/2005 76 Campos do Jordão Campos do Jordão

Paraibuna/Paraitinga Jambeiro
São José dos Campos Caçapava

Jacareí
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SP Intermunicipal de Palmital 18/11/2005 134 Adamantina Irapuru
Osvaldo Cruz
Rinópolis

Araçatuba Bento de Abreu
Assis Cruzália

Maracaí
Palmital
Paraguaçu Paulista
Platina

Bauru Iacanga
Jaú Bocaina
Lins Getulina

Guaimbê
Sabino

Marília Alvinlândia
Echaporã
Garça
Lupércio
Marília
Oscar Bressane

Ourinhos Chavantes
Ourinhos
Piraju
Ribeirão do Sul
Salto Grande
São Pedro do Turvo
Sarutaiá
Tejupá

Presidente Prudente Emilianópolis
Presidente Epitácio
Rancharia

São Joaquim da Barra Guaíra
Tupã Bastos

Herculândia
Iacri

UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

Intermunicipal de Sertãozinho 22/10/2005 152 Araraquara Dobrada
Motuca

Barretos Barretos
Jaboticabal Bebedouro

Cândido Rodrigues
Fernando Prestes
Guariba
Monte Alto
Monte Azul Paulista
Pitangueiras
Santa Ernestina
Taiaçu
Viradouro
Vista Alegre do Alto

Ribeirão Preto Barrinha
Cravinhos
Guatapará
Luís Antônio
Pontal
Pradópolis
Santa Rosa de Viterbo
São Simão
Sertãozinho

São Joaquim da Barra Morro Agudo
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

SP Intermunicipal de Votorantim 19/11/2005 118 Sorocaba Araçoiaba da Serra
Votorantim

Municipal de Araçariguama 10/11/2005 79 Sorocaba Araçariguama
Municipal de Araraquara 29/10/2005 238 Araraquara Araraquara
Municipal de Arco-Íris 24/11/2005 53 Tupã Arco-Íris
Municipal de Artur Nogueira 16/11/2005 94 Moji Mirim Artur Nogueira
Municipal de Assis 26/10/2005 84 Assis Assis
Municipal de Atibaia 17 e 18/10/2005 87 Bragança Paulista Atibaia
Municipal de Avaré 06/11/2005 417 Avaré Avaré
Municipal de Birigui 12/11/2005 74 Birigui Birigui
Municipal de Botucatu 28 e 29/10/2005 89 Botucatu Botucatu
Municipal de Cabreúva 31/10/2005 70 Sorocaba Cabreúva
Municipal de Cafelândia 26/10/2005 147 Lins Cafelândia
Municipal de Cândido Mota 31/10/2005 120 Assis Cândido Mota
Municipal de Diadema 24, 25 e 26/10/2005 211 São Paulo Diadema
Municipal de Dourado 15 e 31/10/2005 63 São Carlos Dourado
Municipal de Guaíra 13/10/2005 62 São Joaquim da Barra Guaíra
Municipal de Ibaté 11/11/2005 65 São Carlos Ibaté
Municipal de Itapecerica da Serra 18/11/2005 249 Itapecerica da Serra Itapecerica da Serra
Municipal de Itirapina 22/10/2005 67 Rio Claro Itirapina
Municipal de Ituverava 28/10/2005 101 Ituverava Ituverava
Municipal de Jandira 21 e 22/10/2005 60 Osasco Jandira
Municipal de Matão 21 e 22/10/2005 77 Araraquara Matão
Municipal de Mogi Guaçu 07 a 26/10/2005 153 Moji Mirim Mogi Guaçu
Municipal de Moji Mirim 18/10/2005 116 Moji Mirim Moji Mirim
Municipal de Monte Alto 22/10/2005 274 Jaboticabal Monte Alto
Municipal de Orlândia 31/10/2005 68 São Joaquim da Barra Orlândia
Municipal de Osasco 19/11/2005 137 Osasco Osasco
Municipal de Pederneiras 09/11/2005 50 Jaú Pederneiras
Municipal de Penápolis 30/09 e 01/10/2005 80 Birigui Penápolis
Municipal de Poá 26/11/2005 55 Mogi das Cruzes Poá
Municipal de Porto Feliz 03/11/2005 66 Sorocaba Porto Feliz
Municipal de Ribeirão Grande 23/11/2005 18 Capão Bonito Ribeirão Grande
Municipal de Ribeirão Preto 26/11/2005 413 Ribeirão Preto Ribeirão Preto
Municipal de Santa Clara d’Oeste 26/10/2005 53 Jales Santa Clara d’Oeste
Municipal de Santo André 04 e 05/11/2005 219 São Paulo Santo André
Municipal de São Carlos 28 e 29/10/2005 123 São Carlos São Carlos
Municipal de São João da Boa 
Vista

24/10/2005 55 São João da Boa Vista São João da Boa Vista

Municipal de Sumaré 29/10/2005 126 Campinas Sumaré
Municipal de Suzano 29/10/2005 86 Mogi das Cruzes Suzano
Municipal de Taboão da Serra 06 a 08/11/2005 89 Itapecerica da Serra Taboão da Serra
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SERGIPE SE

População 1.967.791

Municípios 75

Municípios envolvidos em conferencia 16

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

77%

Conferências Municipais

Número de Conferências 16

Total de Participantes 1.590

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 0

Municípios Envolvidos 0

Total de Participantes 0

Conferência Estadual

Total de Participantes ------

SE RG I P E
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

SE Municipal de Aracaju 07/12/2005 155 Aracaju Aracaju
Municipal de Brejo Grande 16/11/2005 62 Propriá Brejo Grande
Municipal de Cumbe 31/10/2005 68 Nossa Senhora das Dores Cumbe
Municipal de Divina Pastora 31/10/2005 82 Cotinguiba Divina Pastora

Municipal de Itabaianinha 28/10/2005 57 Boquim Itabaianinha
Municipal de Japaratuba 26/10/2005 75 Japaratuba Japaratuba
Municipal de Lagarto 27/11/2005 210 Agreste de Lagarto Lagarto
Municipal de Maruim 31/10/2005 86 Baixo Cotinguiba Maruim
Municipal de Nossa Senhora das 
Dores

31/10/2005 69 Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora das Dores

Municipal de Pirambu 24/11/2005 105 Japaratuba Pirambu
Municipal de Poço Redondo 11/11/2005 214 Sergipana do Sertão do São 

Francisco
Poço Redondo

Municipal de Riachuelo 28/10/2005 70 Baixo Cotinguiba Riachuelo
Municipal de Ribeirópolis 27/10/2005 100 Carira Ribeirópolis
Municipal de Santo Amaro das 
Brotas

26 e 27/11/2005 76 Baixo Cotinguiba Santo Amaro das Brotas

Municipal de São Cristóvão 07/10/2005 113 Aracaju São Cristóvão
Municipal de São Miguel do 
Aleixo

31/10/2005 48 Nossa Senhora das Dores São Miguel do Aleixo
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TOCANTINS TO

População 1.305.728

Municípios 139

Municípios envolvidos em conferencia 1

% Microrregiões com Município envolvido 
em conferência

13%

Conferências Municipais

Número de Conferências 1

Total de Participantes 174

Conferências Intermunicipais

Número de Conferências 0

Municípios Envolvidos 0

Total de Participantes 0

Conferência Estadual

Total de Participantes 687

TO C A N T I N S
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UF Conferência Data de Realização Participantes Microrregião Município

TO Municipal de Palmas 20/11/2005 174 Porto Nacional Palmas
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Conferências Estaduais 
de Cultura: Diretrizes Aprovadas
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C on f e r ê n C ia  e s ta d ua l  
d o  aC r e

1 – Gestão Pública da Cultura

Dotar as instituições públicas de condições 1. 
adequadas à prática de atividades culturais.

Criar programa nacional de formação 2. 
para gestores, criadores e empreendedores 
(produtores) culturais; facilitar o escoamento 
da produção artística dos Municípios para os 
grandes centros.

Qualificar a gestão pública da cultura,tanto no 3. 
planejamento de suas ações como na criação 
de banco de dados e inventário da produção e 
produtores culturais. 

Garantir, por parte das gestões públicas da 4. 
cultura, a formação adequada aos agentes 
culturais, empreendedores culturais, os 
criadores, produtores, gestores e técnicos, 
por meio de cursos regulares e/ou escolas, 
cujos currículos contenham a arte, a cultura 
e a ética como disciplinas fundamentais, 
além da transversalidade e a regionalização 
(consideração das diferenças geográficas) 
dos conteúdos. 

Estabelecer parcerias públicas e privadas, 5. 
envolvendo a sociedade na criação de 
órgãos gestores culturais onde não existem o 
associativismo, a regularização de grupos e 
entidades culturais, a formação de conselhos 
autônomos e a criação de fóruns permanentes 
de cultura.

2 – Economia da Cultura

Criar legislação que regulamente:1. 

a. orçamento – aprovação imediata da PEC 150 
que vincula 2% (dois por cento) dos recursos 
do governo federal para a cultura;

b. veiculação da produção nacional, regional e 
local na mídia pública e privada;

c. programação cultural local, com tempo 

mínimo regulamentado, nos veículos de 
concessão nacional;

d. direitos trabalhistas, para os trabalhadores 
da cultura;

e. financiamento de programas e projetos que 
contemplem as várias regiões do  país e as 
minorias artísticas.

Campanha Nacional de Valorização  2. 
e Educação Cultural. 

Atuação do Estado como mediador de 3. 
Fundos de Cultura com a iniciativa privada, 
para gerar editais de apoio e fomento à cultura, 
em sua diversidade.

Co-responsabilizar o Sistema S, como agente 4. 
executor das políticas públicas de cultura do PNC.

Realizar pesquisa de mercado, considerando 5. 
as diferenças regionais, sociais, culturais, 
geográficas e econômicas. 

Mobilizar as bancadas estaduais, no sentido 6. 
de destinar suas emendas parlamentares 
para a cultura.

3 – Patrimônio Cultural

Estabelecer políticas e mecanismos de 1. 
conscientização e educação patrimonial, para 
a valorização e preservação do patrimônio 
cultural, respeitando a diversidade e os 
simbolismos atribuídos pelas comunidades. 

Criar sistema de informações, para intercâmbio 2. 
entre as instituições. 

Respeitar a diversidade cultural, em qualquer 3. 
modalidade, suas relações, onde ela acontece, 
simbolismo atribuído, ajudando na sua 
preservação (aspectos da oralidade, escrita, 
material e imaterial). 

Estabelecer políticas públicas que incentive as 4. 
manifestações culturais, orientando elaboração 
de planos de ação e planos diretores, a fim de 
que promovam a sua continuidade. 

Conferências Estaduais 
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Dotar o IPHAN e instituições correlatas de 5. 
condições que garantam a efetiva preservação e 
proteção do PHC do Brasil.

Criar mecanismo nacional que obrigue os 6. 
Municípios a estabelecerem seus planos 
diretores, em consonância com o PNC.

4 – Cultura É Cidadania
e Democracia

Criar e efetivar mecanismos de 1. 
participação efetiva:

a. na formulação do orçamento para a cultura;

b. na escolha dos dirigentes da área cultural;

c.  na formulação do Plano de Ação Cultural 
(planejamento);

d. no acompanhamento e na fiscalização da 
execução do orçamento e plano; 

e. na avaliação do resultado das ações.

Estabelecer meios que garantam a 2. 
transparência no acesso à informação de tudo 
que   diz respeito à administração pública na 
área cultural (o que há para esconder?).

Garantir igualdade de tratamento, por parte do 3. 
Estado, a todas as manifestações e  linguagens 
artístico-culturais. 

Garantir a todos o acesso aos bens e à 4. 
efetivação dos direitos culturais.

5 – Comunicação É Cultura

Criar mecanismos que possibilitem educação 1. 
digital nas escolas e inclusão digital de uma 
forma social e criar mercado de produção 
artístico-virtual. 

Desburocratizar o acesso às concessões 2. 
de veículos de comunicação (rádio e TV 
comunitárias) de caráter sociocultural. 

Regulamentar e democratizar a infra-estrutura 3. 
e a propriedade dos meios de comunicação.

Criar mecanismos que possibilitem o livre 4. 
acesso à produção e pesquisa audiovisual, 
financiada pelo poder público.

Criar e fortalecer as emissoras de rádio e 5. 
TVs comunitárias.

Dotar a rede pública de ensino de equipamento 6. 
multimídia, para a produção e difusão da 
linguagem audiovisual.

Criar programa de melhoramento da produção 7. 
cinematográfica, em todos os Estados 
brasileiros.

Criação de conselhos públicos para área 8. 
de comunicação a nível federal, estadual 
e municipal. 

Normatizar, via Congresso Nacional, prazo e 9. 
obrigatoriedade aos Estados e Municípios, para 
implementação de Leis de Incentivo à Cultura, 
em todos os Estados e Municípios. 
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C on f e r ê n C ia  e s ta d ua l 
de  a l ag oas

1 – Gestão Pública da Cultura

Democratização e descentralização das políticas 
públicas de cultura

Garantir a aplicação dos recursos dos fundos, 1. 
municipal e estadual, de cultura, com 
controle social sobre seu funcionamento, por 
intermédio dos conselhos municipal e estadual 
de cultura. 

Garantir percentual mínimo de 5% do 2. 
orçamento público municipal e estadual, 
destinado às políticas culturais. 

Criar e efetivar os fundos municipais e 3. 
estaduais de cultura, regulamentando 
o seu funcionamento. 

Promover atividades de sensibilização do setor 4. 
privado local, para investimentos no setor 
cultural alagoano. 

Regulamentar a utilização de recursos públicos 5. 
em eventos de caráter comercial/privado. 

Criar fórum permanente de debate e defesa 6. 
da cultura, com participação popular, com 
poderes para eleger seus representantes para os 
conselhos de cultura, nos três níveis federados, 
que deliberará sobre as políticas públicas 
de cultura. 

Garantir a realização, a cada dois anos, das 7. 
conferências públicas de cultura com os entes 
federados, de forma participativa e deliberativa. 

Descentralizar as políticas culturais, 8. 
priorizando as periferias e zona rural, havendo 
eqüidade na utilização dos recursos públicos, 
visando dirimir as diferenças existentes entre o 
centro, a zona rural e a periferia. 

Promover datas comemorativas tradicionais 9. 
de cada comunidade, por meio de atividades 
de lazer, desporto e festivais de cultura, 
envolvendo os grupos culturais locais. 

Fiscalizar a aplicação da lei federal 10.639, que 10. 
trata da obrigatoriedade da inclusão do estudo 
da cultura afro-brasileira, no currículo das 
escolas públicas e privadas. 

Solicitar aos entes federados, que devem criar 11. 
mecanismos para formalizar os produtores 

de cultura, incentivando a formação de 
associações e cooperativas de ações culturais. 

Capacitar os gestores públicos, conselhos 12. 
e fóruns de cultura e a sociedade civil 
organizada, sobre cultura local, regional e 
gestão cultura.

Valorizar a cultura e produção cultural, dos 13. 
remanescentes quilombolas e indígenas.

Criar fóruns municipais, intermunicipais, 14. 
regionais e estaduais de gestão e articulação 
cultural, com a participação da comunidade e 
com verba específica.

Criar agenda 21 anual de cultura, 15. 
nos Municípios.

Estabelecer indicadores culturais para 16. 
manutenção do sistema de cultural local, 
regional, estadual e nacional.

Instituir parcerias entre as diversas secretarias 17. 
e órgãos públicos, para desenvolvimento de 
ações oriundas à cultura.

Capacitar e integrar os guias turísticos à 18. 
secretaria de cultura e turismo do Município.

Realizar a festa de Bom-Jesus dos Navegantes, 19. 
usando-a como projeção das manifestações 
locais ribeirinhas.

Incentivar políticas de publicação de trabalhos 20. 
dos produtores culturais da cidade.

Apoiar e fortalecer os pontos de cultura 21. 
aprovados pelo programa cultura viva, para que 
não sofram descontinuidade de suas ações.

Realizar parceria do poder público (municipal, 22. 
estadual e federal) com ONGs, movimentos 
populares, escolas e entidades comunitárias, por 
intermédio de convênios de cooperação mútua, 
gerando renda, promovendo o desenvolvimento 
da cultura nas comunidades de periferia e 
descentralizando as políticas públicas de cultura. 

Descentralizar e fiscalizar os recursos 23. 
destinados à cultura, advindos do governo 
federal, estadual e municipal, por meio de 
editais, convênios, projetos e/ou parcerias, 
dando autonomia para as organizações, ONGs, 
pontos de cultura, associações etc. 

Solicitar que todos os mercados públicos 24. 
municipais disponibilizem espaços 
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gratuitos, para a comercialização 
do artesanato tradicional. 

Definir recursos públicos para investimento 25. 
na cultura artesanal, como crochê, bordado, 
filé etc. 

Elaborar lei de incentivo à cultura nos 26. 
Municípios e no Estado. 

Criar museu multicultural, em cada Município. 27. 

Criar secretarias de cultura nos Municípios 28. 
em que não estão implantadas ou  desvincular 
diretorias e/ou coordenação de cultura de 
outras secretarias, tornando-as secretarias 
com dotação orçamentária própria. 

Colocar, como prática constante das 29. 
prefeituras, a parceria com organizações 
qualificadas, para a sensibilização e apoio 
a criação de associações e cooperativas 
de trabalho. 

Identificar e disponibilizar espaço 30. 
público municipal (aberto e fechado), 
para atividades culturais, em geral, inclusive 
as circenses, garantindo infra-estrutura 
indicada no plano diretor, no capítulo de 
preservação cultural (adequar a proposta ao 
tema específico). 

Criar, nas secretarias de cultura, um setor de 31. 
projetos que propicie, aos empreendedores 
culturais, conhecimento na área de elaboração 
e acompanhamento de projetos, contemplando 
todos os segmentos culturais, havendo articulação 
em rede e disponibilizando, aos mesmos, um 
banco de editais e de patrocinadores. 

Criar oficinas de artes, nas escolas públicas 32. 
e comunidades carentes, tendo, como 
facilitador, o artesão e os artistas locais, sendo 
remunerados pelo poder público. 

Criar políticas que beneficiem negócios e 33. 
fortaleçam a inter-relação entre o turismo 
cultural e o ecológico. 

Construir, e/ou restaurar, e/ou reflorestar 34. 
praças públicas e canteiros centrais de vias, 
objetivando ampliar áreas destinadas ao lazer 
da população, garantindo a acessibilidade às 
pessoas com necessidades especiais. 

Exigir do poder local (governo) a criação de 35. 
plebiscitos quando o patrimônio local estiver 
vulnerável a qualquer tipo de alteração.

2 – Economia da cultura

Destinar ao fundo municipal de cultura 5% do 1. 
IPTU, 5% do ISS e 5% do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) arrecadados, e 5% do 
ICMS e 5% do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE), destinados ao fundo estadual 
de cultura. 

Criar, revisar, atualizar, ativar, regulamentar, 2. 
promover e divulgar a lei municipal e estadual 
de incentivo à cultura, passando a funcionar 
efetivamente, atendendo todos os Municípios,  
em suas necessidades específicas, seja como 
pessoa jurídica ou física.

Criar mecanismos de incentivo para que as 3. 
empresas possam “adotar” comunidades que 
desenvolvem atividades culturais. 

Criar linhas de crédito (financiamento) 4. 
específicas para as expressões artístico-
culturais, beneficiando todos os segmentos 
desta cadeia produtiva.

Criar prêmios de incentivo aos produtores 5. 
culturais e às empresas apoiadoras da cultura. 

Criar programas de formação e aperfeiçoamento, 6. 
nas áreas de artesanato e artes em geral, inclusive 
com a concessão de bolsas de estudo. 

Solicitar que o poder público realize um 7. 
levantamento de dados das empresas aptas a 
investir na cultura e desenvolva capacitação, 
visando o conhecimento das leis e a elaboração 
de projetos para a produção cultural (classe 
artística e setor privado). 

Criar 8. bureau fixo e itinerante de projetos de 
grupos locais, para ser visitado por empresas 
privadas e órgãos públicos, com interesse em 
financiamento à cultura. 

Identificar, mapear e cadastrar as atividades 9. 
culturais realizadas nos Municípios, na relação das 
cadeias produtivas da cultura nas quais atuam.

Criar programas de incentivo e de apoio à 10. 
editoração da produção literária, considerando 
que esta atividade é a de menor viabilidade 
econômica. 

Mobilizar a sociedade civil organizada no 11. 
sentido de captar recursos, qualificar a mão 
de obra para geração de emprego e renda, em 
diversos meios culturais, de acordo com as 
potencialidades locais. 
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Garantir paridade de participação dos 12. 
artistas locais, nos eventos financiados com 
recursos públicos. 

Definir mecanismos de avaliação e fiscalização, 13. 
quanto à utilização dos recursos dos fundos 
municipais e fundo estadual de cultura, 
por intermédio de conselhos municipais e 
conselho estadual, eficientes e eficazes, que, 
sistematicamente, acompanhem todas as ações. 

Priorizar projetos culturais locais que tenham 14. 
como princípio, a economia solidária. 

Solicitar que o sistema “S” divulgue, de forma 15. 
mais abrangente, as capacitações relativas 
à cadeia produtiva da cultura, garantindo 
gratuidade e 30% das vagas para comunidades 
artístico-culturais. 

Instituir recursos, no orçamento público, 16. 
para deslocamento de artistas da cidade, 
selecionados e/ou premiados em outros 
Municípios e Estados.

Criar mecanismos para o escoamento dos 17. 
materiais produzidos nos programas de 
geração e renda, a partir do reaproveitamento 
de materiais descartados (reciclagem). 

Exigir que os pagamentos de cachês aos grupos 18. 
culturais, inclusive os de folguedos populares 
sejam valorizados e respeitados pelo poder 
público, equiparando-os aos cachês pagos aos 
demais grupos.

Estabelecer políticas públicas e privadas, para 19. 
distribuição do artesanato produzido pelos 
programas de geração de renda, articulado 
com o turismo. 

Estabelecer políticas de subvenções públicas 20. 
e privadas, inclusive de bancos oficiais, para 
dar continuidade da escola de Santeiros de 
Penedo, 5ª geração, tradicional do Séc. XVIII 
e identificar e apoiar outras, nos demais 
Municípios. Promover encontros e capacitação 
direcionados ao empreendedorismo, 
associativismo e cooperativismo. 

Criar programas que incentivem o cultivo, 21. 
o beneficiamento e a culinária do pescado 
local, desenvolvendo, ainda, material didático 
que aborde desde a origem da cadeia até o 
produto final.

Articular, entre os Municípios da região, a 22. 
criação de uma feira intermunicipal itinerante, 

para promover intercâmbio, inovação e 
formação de público. 

Garantir e fiscalizar a existência, nas 23. 
rádios privadas de cada Município, de um 
programa semanal, com no mínimo uma 
hora de duração, para divulgação dos grupos, 
produções e história/cultural local. 

Adquirir obras de artistas e artesãos do 24. 
Município, para composição de acervo e 
ambientação dos prédios públicos municipais 
e do prédio público estadual (exposições 
e visitações).

Criar e implementar um consórcio 25. 
intermunicipal e/ou regional de cultura, para 
estudo, elaboração, difusão, divulgação e 
utilização, com infra-estrutura física, de pessoal 
e com verba específica.

Realizar oficinas de 26. design (sinalização turística 
e mobiliário urbano), nas cidades alagoanas e 
implementar os resultados.

3 – Patrimônio Cultural

Inventariar, mapear e catalogar o patrimônio 1. 
material e imaterial, inclusive o patrimônio 
natural do Estado de Alagoas, envolvendo 
secretarias municipais, estadual de cultura 
e setores ligados à cultura, 17ª SR – 
superintendência regional do IPHAN – e outros 
parceiros como fundações, ONGs, universidades 
(para fins de tombamento e registro, incluindo 
os elementos não eruditos, significativos para 
determinadas comunidades, com ênfase na 
história indígena e afro-brasileira e/ou diversas 
etnias e organizando mini-dicionário de dialetos 
dos Municípios alagoanos).

Pesquisar, divulgar e valorizar as novas 2. 
linguagens de expressão artística 
e manifestações culturais em sua 
contemporaneidade.

Criar núcleos de pesquisa da memória 3. 
alagoana, aprofundando o conhecimento por 
intermédio da geografia, história e antropologia 
(valorizando os registros de memória oral 
dos idosos e demais moradores, com parceria 
entre núcleos de estudos acadêmicos e outros, 
retomando o papel do MISA – Museu da 
Imagem e do Som de Alagoas –, para o qual 
foi criado).

Criar arquivos municipais e o sistema alagoano 4. 
de arquivos.
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Catalogar artistas (artesãos, folcloristas 5. 
[afoxés], dançarinos, poetas e escritores, atores 
etc.), figuras históricas e desportistas (recuperar 
a memória) que estejam diretamente ligadas à 
cultura alagoana.

Revitalizar espaços físicos da história 6. 
de Alagoas e inventariar suas histórias, 
valorizando os culturalistas. 

Incentivar a produção e preservação.7. 

Elaborar concursos de criatividade nas 8. 
comunidades, em que o principal objetivo 
seja agregar valores ao patrimônio cultural 
local, premiando novos talentos da cultura 
contemporânea.

Resgatar e divulgar o artesanato local, bem 9. 
como beneficiar os produtos gastronômicos 
locais, para geração de trabalho e remuneração.

Valorizar o trabalho do homem do campo e do 10. 
saber popular, assim como os artistas e artesãos 
das comunidades.

Criar programas de incentivo à preservação das 11. 
cidades histórico-culturais, nas três instâncias 
de governo, ampliar e prever continuidade do 
Programa Monumenta, ou equivalente, criando 
mecanismos de sustentabilidade do patrimônio 
restaurado e/ou tombado.

Propor o reconhecimento de Penedo, Piranhas 12. 
e a serra da Barriga como patrimônio da 
humanidade pela UNESCO. 

Recuperar e preservar o patrimônio natural 13. 
e arqueológico do Estado (ex.: as lagoas, 
mananciais, as margens do rio São Francisco 
e seus afluentes e fontes de água mineral, 
para abastecimento das comunidades, riacho 
Salgadinho de Maceió e outros, como os sítios 
arqueológicos, no sertão e agreste e sambaquis, 
no litoral, e a trilha ecológica da várzea 
da Marituba).  

Resgatar as músicas, os folguedos e outras 14. 
expressões culturais, em processo de extinção 
(samba e burrinhas da Massagueira, bem como 
outros folguedos do Estado). 

Promover o resgate do fato histórico da última 15. 
execução da pena de morte no Brasil, no sítio 
Bonga, Município do Pilar, em Alagoas.

Criar o “memorial de preservação” das 16. 
produções artísticas e culturais do Município. 

Definir espaço público e/ou privado para 17. 
viabilizar a produção cultural.

Recuperação do acervo cultural, arquitetônico 18. 
(Leprosário da Praia do Francês), museográfico 
e imagens religiosas. 

Identificar e edificar um marco (esculturas 19. 
públicas): da origem das cidades, referenciando 
sua memória e outros elementos do patrimônio 
natural, material e imaterial. 

Revitalizar e conservar as ferrovias e 20. 
edificações ferroviárias, como patrimônio 
de paisagem, e que seja integrador de pólos 
turístico-culturais intermunicipais. 

Revitalizar e preservar as feiras livres, 21. 
incentivando espaços para o artesanato e as 
expressões culturais, considerando como 
marco regional, enquanto patrimônio de 
paisagem, que proporciona o encontro cultural 
entre a zona urbana e rural.

Criar e estruturar espaços destinados à 22. 
divulgação e venda de comidas típicas locais 
(tapioqueiras, boleiras etc.). 

Criar, ampliar e reativar creches-escola 23. 
nas comunidades, com caráter de 
ressocialização de crianças das cidades por 
meio de atividades culturais. 

Registrar, e/ou tombar “casas de santo” de 24. 
matrizes africanas, com mais de 30 anos de 
existência, com comprovação histórica – 
documental e oral –, beneficiando-as por 
intermédio de políticas públicas municipal, 
estadual e federal; delimitar, nas áreas verdes 
do Município, espaços voltados a oferendas 
e cultos de matrizes africanas (ex: o parque 
municipal de Maceió e serra da Barriga, de 
União dos Palmares/AL).

Revitalizar as margens dos recursos hídricos 25. 
de importância ambiental e em áreas de 
proteção ambiental (rios, lagoas), proibindo a 
construção de novas edificações e promovendo 
o remanejamento das edificações irregulares, 
criando políticas urbanas adequadas para o 
atendimento aos pescadores e às marisqueiras, 
em Maceió, às margens da lagoa Mundaú, 
conservando e fiscalizando locais específicos 
para embarcações e no entorno da rampa do 
hidroavião, com criação de um memorial.

Promover, como ícone cultural, a restinga do 26. 
Pontal da Barra e a Boca da Barra.  
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Abrir os museus, o Instituto Histórico e 27. 
Geográfico e as igrejas para visitação pública, 
aos domingos e feriados. 

Implantar o turismo rural, criando 28. 
possibilidades de desenvolvimento sustentável.

Implantar pontos de informação para os 29. 
turistas, nos Municípios alagoanos.

Capacitar, promover, valorizar a identidade 30. 
e o patrimônio cultural nas escolas e criar 
mecanismos legais. 

Promover a valorização da identidade e do 31. 
patrimônio cultural nas escolas do ensino 
público e privado, via inclusão na proposta 
curricular, incentivando o canto dos hinos 
municipal, estadual e nacional, nas 
respectivas escolas.  

Produzir material didático referente à temática 32. 
identidade/patrimônio cultural, como vídeos, 
livros, CDs etc.

Criar um núcleo de formação, em educação 33. 
patrimonial e cultural, capacitar educadores 
e implementar as ações nas escolas, com a 
inclusão da educação patrimonial e cultural, 
como tema transversal.   

Criar um programa de restauro de bens, 34. 
móveis e imóveis, em oficinas-escola, 
visando à capacitação de artífices locais. 

Criar momentos de valorização, sensibilização 35. 
da cultura popular nas mais variadas 
representações, resgatando o patrimônio 
cultural material e imaterial.

Criar mecanismos voltados à preservação de 36. 
expressões das culturas negra e indígena. 

Promover “passeios ecológicos” para os alunos 37. 
das escolas públicas, estimulando a educação 
ambiental (cursos d`água, fauna, flora etc.).

Propor aos grupos culturais locais de teatro, 38. 
música etc., a introdução de temáticas como 
saúde, meio ambiente, violência etc.; na 
produção de suas manifestações artísticas 
(aulas práticas, cursos de capacitação nos 
bairros, por meio de parcerias com instituições 
públicas, privadas e ONGs).  

Tombar e revitalizar os bairros e as 39. 
edificações de valor histórico, em Maceió e 
demais Municípios.

Realizar o registro, e/ou tombamento de grupos 40. 
de atividades culturais com mais de cinqüenta 
anos de atuação nos seus bens materiais e 
imateriais (grupos de teatro, folclóricos e 
outros, prevendo apoio físico e financeiro). 

Capacitar e informar tecnicamente a 41. 
comunidade, ou seus representantes, para 
encaminhar projetos de restauração de 
patrimônio.

Criar e/ou regulamentar, e divulgar uma lei 42. 
municipal de tombamento e preservação 
do patrimônio histórico-cultural material e 
imaterial (prevendo incentivo fiscal àqueles 
proprietários de imóveis a serem tombados, 
e/ou contemplados pela criação da respectiva 
lei, bem como dos parceiros privados).

Estimular as instituições com cursos de 43. 
graduação e pós-graduação que divulguem 
e disponibilizem trabalhos, e/ou projetos 
culturais, além daqueles voltados para o 
aproveitamento das potencialidades locais 
(instituições acadêmicas da rede pública e 
privada); Trabalho Final de Graduação (TFG), 
dissertação de mestrado e tese 
de doutoramento. 

Promover, regularmente, campanhas educativas 44. 
(debates, palestras, vídeos, placas, panfletos 
etc.). Sobre preservação e conservação 
ambiental e cultural com parceria entre órgãos 
ambientais (IMA, IBAMA etc.) e preservação 
na 17º SR/AL, do IPHAN, órgãos de cultura, 
empresas privadas e a população local.   

Agregar a história do Município, no 45. 
cancioneiro do folclore. 

Criar um “selo do guerreiro”, para as 46. 
campanhas publicitárias do estado de Alagoas. 

Criar e implantar um conselho permanente 47. 
de gestão documental e/ou arquivo para 
os Municípios, e/ou para o Estado de 
Alagoas para fiscalizar, propor, formular e 
acompanhar a aplicação de políticas que visem 
à preservação, conservação e garantia de acesso 
À documentação, referente aos acervos dos 
museus, arquivos e centros de documentação 
e reavaliar a lei 6.236 (6.6.2001), que institui o 
sistema de arquivo de Alagoas.

Criar um núcleo de memória, documentação 48. 
e informação nos Municípios, com cursos de 
formação para especialistas (técnico de arquivo, 
conservação e restauração) e cursos para 
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formação de educadores (educação patrimonial 
nas escolas). 

Incentivar o setor privado a adotar 49. 
monumentos e acervos. 

Formular uma política de conscientização 50. 
para a preservação do patrimônio material e 
imaterial, por meio de diferentes suportes de 
comunicação social (rádio, TV etc.); publicar 
revista científica voltada para a divulgação do 
patrimônio cultural local (material e imaterial); 

Implantar um escritório técnico regional 51. 
do IPHAN, nas cidades históricas alagoanas 
(tombadas pela união) e criar órgãos 
municipais específicos de preservação 
nas cidades de Penedo, Piranhas e 
Marechal Deodoro.  

4 – Cultura é Cidadania 
e Democracia 

Inventariar, mapear e catalogar o patrimônio 1. 
material e imaterial, inclusive o patrimônio 
natural do Estado de Alagoas, envolvendo 
secretarias municipais, estadual de cultura e 
setores ligados à cultura, 17ª Superintendência 
Regional  do IPHAN e outros parceiros como 
fundações, ONGs, universidades (para fins de 
tombamento e registro, incluindo os elementos 
não eruditos, significativos para determinadas 
comunidades, com ênfase na história indígena 
e afro-brasileira e/ou diversas etnias e 
organizando mini-dicionário de dialetos dos 
Municípios alagoanos).

Pesquisar, divulgar e valorizar as novas 2. 
linguagens de expressão artística e manifestações 
culturais em sua contemporaneidade.

Criar núcleos de pesquisa da memória alagoana, 3. 
aprofundando o conhecimento por intermédio 
da geografia, história e antropologia (valorizando 
os registros de memória oral dos idosos e 
demais moradores, com parceria entre núcleos 
de estudos acadêmicos e outros, retomando o 
papel do MISA - Museu da Imagem e do Som de 
Alagoas, para o qual foi criado).  

Criar arquivos municipais e o sistema alagoano 4. 
de arquivos.

Catalogar artistas (artesãos, folcloristas 5. 
[afoxés], dançarinos, poetas e escritores, atores 
etc.), figuras históricas e desportistas (recuperar 
a memória) que estejam diretamente ligadas à 
cultura alagoana.   

Revitalizar espaços físicos da história 6. 
de Alagoas e inventariar suas histórias, 
valorizando os culturalistas.

Incentivar a produção e preservação.7. 

Elaborar concursos de criatividade, nas 8. 
comunidades em que o principal objetivo seja 
agregar valores ao patrimônio cultural local, 
premiando novos talentos da 
cultura contemporânea.

Resgatar e divulgar o artesanato local, bem 9. 
como beneficiar os produtos gastronômicos 
locais para geração de trabalho e remuneração.

Valorizar o trabalho do homem do campo e do 10. 
saber popular, assim como os artistas e artesãos 
das comunidades.

Criar programas de incentivo à preservação das 11. 
cidades histórico-culturais, nas três instâncias 
de governo, ampliar e prever continuidade do 
Programa Monumenta, ou equivalente, criando 
mecanismos de sustentabilidade do patrimônio 
restaurado, e/ou tombado.

Propor o reconhecimento de Penedo, Piranhas 12. 
e a serra da Barriga, como patrimônio da 
humanidade pela UNESCO.

Recuperar e preservar o patrimônio natural 13. 
e arqueológico do Estado (ex.: as lagoas, os 
mananciais, as margens do rio São Francisco 
e seus afluentes e as fontes de água mineral, 
para abastecimento das comunidades, riacho 
Salgadinho de Maceió e outros, como os sítios 
arqueológicos no sertão e agreste e sambaquis no 
litoral, e a trilha ecológica da várzea da Marituba).

Resgatar as músicas, os folguedos e outras 14. 
expressões culturais, em processo de extinção 
(samba e burrinhas da Massagueira, bem como 
outros folguedos do Estado). 

Promover o resgate do fato histórico da última 15. 
execução da pena de morte no Brasil, no sítio 
Bonga, Município do Pilar, em Alagoas.

Criar o “memorial de preservação” das 16. 
produções artísticas e culturais do Município.

Definir espaço público, e/ou privado, para 17. 
viabilizar a produção cultural.

Recuperação do acervo cultural, arquitetônico 18. 
(Leprosário da Praia do Francês), museográfico 
e imagens religiosas.
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Identificar e edificar um marco (esculturas 19. 
públicas): da origem das cidades, referenciando 
sua memória e outros elementos do patrimônio 
natural, material e imaterial. 

Revitalizar e conservar as ferrovias e 20. 
edificações ferroviárias como patrimônio 
de paisagem e que seja integrador de pólos 
turístico-culturais intermunicipais. 

Revitalizar e preservar as feiras-livres, 21. 
incentivando espaços para o artesanato e 
expressões culturais, considerando como 
marco regional, enquanto patrimônio de 
paisagem, que proporciona o encontro cultural 
entre a zona urbana e rural.

Criar e estruturar espaços destinados à 22. 
divulgação e venda de comidas típicas locais 
(tapioqueiras, boleiras etc); 

Criar, ampliar e reativar creches-escolas 23. 
nas comunidades, com caráter de 
ressocialização de crianças das cidades por 
meio de atividades culturais. 

Registrar, e/ou tombar as “casas de santo” 24. 
de matrizes africanas com mais de 30 anos 
de existência com comprovação histórica 
– documental e oral; beneficiando-as por 
intermédio de políticas públicas municipal, 
estadual e federal; delimitar, nas áreas verdes 
do Município, espaços voltados às oferendas e 
aos cultos de matrizes africanas (ex: o parque 
municipal de Maceió e serra da Barriga, de 
União dos Palmares/AL).

Revitalizar as margens dos recursos hídricos 25. 
de importância ambiental e em áreas de 
proteção ambiental (rios, lagoas), proibindo a 
construção de novas edificações e promovendo 
o remanejamento das edificações irregulares, 
criando políticas urbanas adequadas para o 
atendimento aos pescadores e às marisqueiras 
em Maceió, às margens da lagoa Mundaú, 
conservando e fiscalizando locais específicos 
para embarcações e no entorno da rampa do 
hidroavião, com a criação de um memorial.

Promover, como ícone cultural, a restinga do 26. 
Pontal da Barra e a Boca da Barra.

Abrir os museus, o Instituto Histórico e 27. 
Geográfico e as igrejas, para visitação pública 
aos domingos e feriados. 

Implantar o turismo rural, criando 28. 
possibilidades de desenvolvimento sustentável.

Implantar pontos de informação para os 29. 
turistas, nos Municípios alagoanos.

Capacitar, promover, valorizar a identidade 30. 
e o patrimônio cultural nas escolas e criar 
mecanismos legais.

Promover a valorização da identidade e do 31. 
patrimônio cultural, nas escolas do ensino 
público e privado, via inclusão, na proposta 
curricular, incentivando o canto dos hinos 
municipal, estadual e nacional, nas 
respectivas escolas.

Produzir material didático referente à temática 32. 
identidade/patrimônio cultural como vídeos, 
livros, CDs etc. 

Criar um núcleo de formação em educação 33. 
patrimonial e cultural, capacitar educadores 
e implementar as ações nas escolas, com a 
inclusão da educação patrimonial e cultural 
como tema transversal.  

Criar um programa de restauro de bens, 34. 
móveis e imóveis, em oficinas-escola, visando à 
capacitação de artífices locais. 

Criar momentos de valorização, sensibilização 35. 
da cultura popular, nas mais variadas 
representações, resgatando o patrimônio 
cultural material e imaterial.

Criar mecanismos voltados à preservação de 36. 
expressões das culturas negra e indígena.

Promover “passeios ecológicos” para os alunos 37. 
das escolas públicas, estimulando a educação 
ambiental (cursos d`água, fauna, flora etc.).

Propor aos grupos culturais, locais de teatro, 38. 
música etc., a introdução de temáticas como 
saúde, meio ambiente, violência etc.; na 
produção de suas manifestações artísticas 
(aulas práticas, cursos de capacitação nos 
bairros, por meio de parcerias com instituições 
públicas, privadas e ONGs).

Tombar e revitalizar os bairros e 39. 
edificações de valor histórico, em Maceió e 
demais Municípios.

Realizar o registro, e/ou tombamento de 40. 
grupos de atividades culturais com mais de 
cinqüenta anos de atuação nos seus bens 
materiais e imateriais (grupos de teatro, 
folclóricos e outros, prevendo apoio físico 
e financeiro). 
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Capacitar e informar tecnicamente a 41. 
comunidade, ou seus representantes, 
para encaminhar projetos de restauração 
de patrimônio.

Criar e/ou regulamentar, divulgar uma lei 42. 
municipal de tombamento e preservação 
do patrimônio histórico-cultural material e 
imaterial (prevendo incentivo fiscal àqueles 
proprietários de imóveis a serem tombados, 
e/ou contemplados pela criação da respectiva 
lei, bem como dos parceiros privados).

Estimular as instituições com cursos de 43. 
graduação e pós-graduação que divulguem 
e disponibilizem trabalhos, e/ou projetos 
culturais, além daqueles voltados para o 
aproveitamento das potencialidades locais 
(instituições acadêmicas da rede pública e 
privada); Trabalho Final de Graduação (TFG), 
dissertação de mestrado e tese de doutoramento. 

Promover, regularmente, campanhas 44. 
educativas (debates, palestras, vídeos, placas, 
panfletos etc.), sobre preservação e conservação 
ambiental e cultural, em parceria entre órgãos 
ambientais (IMA, IBAMA etc.) e preservação 
na 17º SR/AL, do IPHAN, órgãos de cultura, 
empresas privadas e a população local.

Agregar a história do município, no 45. 
cancioneiro do folclore. 

Criar um “selo do guerreiro” para as 46. 
campanhas publicitárias do Estado 
de Alagoas.

Criar e implantar um conselho permanente 47. 
de gestão documental, e/ou arquivo para 
os municípios, e/ou para o Estado de 
Alagoas, para fiscalizar, propor, formular 
e acompanhar a aplicação de políticas que 
visem à preservação, conservação e garantia 
de acesso à documentação referente aos 
acervos dos museus, arquivos e centros 
de documentação e reavaliar a lei 6.236 
(6.6.2001) que institui o sistema de arquivo 
de Alagoas. 

Criar um núcleo de memória, documentação 48. 
e informação nos Municípios, com cursos 
de formação para especialistas (técnico de 
arquivo, conservação e restauração) e cursos 
para formação de educadores (educação 
patrimonial nas escolas).

Incentivar o setor privado a adotar 49. 
monumentos e acervos. 

Formular uma política de conscientização 50. 
para a preservação do patrimônio material e 
imaterial por meio de diferentes suportes de 
comunicação social (rádio, TV etc.); publicar 
revista científica voltada para a divulgação do 
patrimônio cultural local (material e imaterial).

Implantar um escritório técnico regional 51. 
do IPHAN nas cidades históricas alagoanas 
(tombadas pela União) e criar órgãos municipais 
específicos de preservação nas cidades de 
Penedo, Piranhas e Marechal Deodoro. 

5 – Comunicação É Cultura

Instituir fóruns intermunicipais de cultura, 1. 
como garantia de um processo de reflexão 
permanente da problemática cultural da região.

Criar fóruns de cultura, nos Municípios, para 2. 
debate, apresentação e exposição do trabalho 
dos grupos, suas produções e o intercâmbio 
entre artistas e estudiosos da cultura local, 
como estratégia de promoção do entendimento 
da comunidade sobre “sua cultura”. 

Regulamentar critérios de produção e de 3. 
exibição do que é veiculado na mídia, em geral.

Exigir o cumprimento da lei federal sobre a 4. 
concessão de rádios e TVs comunitárias, para 
que sejam restritas às associações culturais e de 
moradores e que seja observada a lei nacional 
que rege o funcionamento de rádios e TVs e 
comunitárias, no que diz respeito à divulgação 
da cultura popular local.

Incentivar, implantar, legalizar e fiscalizar a 5. 
criação de rádios e TVs comunitárias, nos 
municípios (e que as rádios comunitárias 
atuem de forma articulada com as TVs 
comunitárias), para a difusão e divulgação das 
ações culturais de sua comunidade, dos grupos 
e produções de artistas locais.

Criar sites, jornais periódicos, programas 6. 
diários de rádio e TVs comunitárias, que sejam 
democráticos, voltados para a divulgação da 
cultura de Alagoas.

Resgatar os valores culturais da sociedade 7. 
alagoana, por meio da mídia, em geral.

Criar mecanismos (leis) para garantir e 8. 
incentivar a existência de programas na mídia 
local (rádio, TV, jornal e mídia eletrônica), para 
divulgar as atividades artístico-culturais 
dos Municípios.

370

| 
1ª

 C
on

fe
rê

n
ci

a
 N

a
ci

on
a

l 
de

 C
u

lt
u

ra
 |

 r
e

l
a

t
ó

r
io

 f
in

a
l

Conferencias Estaduais.indd   370 10.06.07   17:24:38



Garantir e fiscalizar a existência de programas 9. 
nas rádios privadas de cada Município, 
havendo um programa semanal, com, no 
mínimo, uma hora de duração, para divulgação 
dos grupos, das produções, da história e da 
cultura local.

Implantar horário específico (programa 10. 
cultural) nas rádios comerciais, para a 
divulgação das atividades artístico-culturais e 
históricas (quando não houver programação 
local), no Município.

Disponibilizar internet gratuita nas escolas 11. 
públicas, associações e ONGs culturais, por 
meio de edital.

Criar circuito intermunicipal de cultura, 12. 
com parcerias entre as secretarias de cultura 
dos Municípios, por região, respeitando o 
calendário oficial, suas datas comemorativas 
e, posteriormente, um circuito estadual, para 
promover a divulgação de trabalhos, grupos 
e produções artístico-culturais locais, com 
mostras de cultura intermunicipais, para o 
intercâmbio entre os artistas de cada cidade e 
suas experiências.

Criar com o apoio dos órgãos competentes, 13. 
e/ou em regime de consórcio intermunicipal, 
pólos culturais para valorizar os costumes de 
cada comunidade e região, como resistência 
à massificação promovida pelos meios 
de comunicação. 

Produzir e divulgar calendários festivos locais.14. 

Criar mecanismos para a realização de 15. 
cursos e oficinas gratuitas, para fomentar 
a profissionalização de atividades e grupos 
culturais locais. 

Garantir participação paritária em eventos 16. 
públicos de artistas locais e de fora do 
Município, garantindo também a equiparação 
entre seus cachês.

Investir nas atrações artístico-culturais 17. 
locais e produtos culturais de referência (do 
Estado e Estados vizinhos), em datas festivas 
e eventos promovidos pelas prefeituras e pelo 
governo estadual.

Incentivar a produção e difusão do audiovisual 18. 
alagoano com cursos, oficinas, infra-estrutura, 
equipamentos e verba específica, espaços físicos 
para exibição e cursos e a criação de festivais 
previstos em edital. 

Produzir documentários em vídeo sobre fatos 19. 
históricos e culturais do Estado. 

Abrir espaço e horário semanal nas TVs 20. 
públicas, para a divulgação das manifestações e 
dos grupos culturais alagoanos. 

Criar campanhas e programas na mídia, 21. 
incentivando a preservação de patrimônios 
culturais materiais e imateriais. 

Instituir um prêmio anual “Comunicação É 22. 
Cultura”, para empresas de comunicação e 
mídia que produzem matérias sobre as ações 
culturais e artísticas, e que pensam estratégias 
de comunicação, utilizando as diversas 
expressões culturais locais.

Realizar campanhas publicitárias de divulgação 23. 
da produção cultural de Alagoas. 

Realizar campanhas de valorização 24. 
dos artistas locais, nos meios de 
comunicação de massa e comunitários.

Garantir e incentivar a criação de 25. sites e 
informativos gratuitos sobre as atividades 
culturais em cada Município, com parceria 
entre as secretarias de cultura, turismo e 
comunicação, para serem distribuídos pelos 
agentes de viagem, associações, e/ou sindicatos 
de guias de turismo, divulgando o potencial 
cultural e turístico dos Municípios alagoanos.

Mapear e registrar os artistas e as atividades 26. 
artístico-culturais de cada Município, 
disponibilizar o resultado em todos os 
meios físicos/eletrônicos possíveis, para a 
comunidade, em geral, e para os turistas.

Criar um banco de dados em cada Município 27. 
(centro de documentação e pesquisa), com o 
objetivo de resgatar e divulgar as manifestações 
tradicionais, e/ou costumes da cultura local.

Criar jornais/informativos, impressos e 28. 
digitais, local, mensal, com a programação 
artístico-cultural de cada Município (caderno 
de cultura local), com a história de cada 
cidade e suas particularidades, por intermédio 
das secretarias de cultura, turismo e 
comunicação dos Municípios e garantir a 
atualização continuada do link “cultura”, do site 
das prefeituras.

Criar rede municipal e estadual de difusão e 29. 
informação da produção artístico-cultural nas 
escolas dos Municípios.
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Revitalizar e divulgar pontos turísticos, 30. 
utilizando-se da internet.

Descentralizar as informações artístico-31. 
culturais da mídia estadual.

Realizar a festa de Bom Jesus dos Navegantes, 32. 
usando-a como projeção das manifestações 
locais ribeirinhas.

Promover, regularmente, campanhas 33. 
educativas (debates, palestras, vídeos, 
placas, panfletos etc.) sobre preservação e 
conservação ambiental. 

Criar ferramentas de 34. marketing, para 
a difusão e promoção dos produtos dos 
artesãos e artistas alagoanos. 

Regulamentar a comunicação estatal, definindo 35. 
critérios para a utilização de verba pública 
em ações de comunicação, garantindo espaço 
para a divulgação da produção cultural 
local, priorizando as campanhas educativas e 
garantindo a contratação da mão-de-obra local 
(artistas e grupos locais).

Utilizar a figura dos folguedos populares, 36. 
predominantes em cada Município, e o 
guerreiro, na programação visual de ações de 
várias instâncias do governo estadual.

Fazer valer a política do audiovisual em 37. 
Penedo, para revitalizar o festival de cinema 
nacional e internacional que já foi berço de 
muitos encontros e propostas progressistas. 

Exigir que a política pública estadual, para o 38. 
audiovisual, priorize o fomento à produção 
local e profissionalização.

Criar espaços alternativos de divulgação do 39. 
audiovisual alagoano nos Municípios.

Realizar campanhas de divulgação 40. 
das religiões afro-brasileiras, como forma 
de combater a discriminação. 

Criar informativo escrito para divulgação 41. 
da cultura alagoana e brasileira, com 
distribuição gratuita e de um informativo 
digital das atividades culturais nos 
Municípios, atrelando-os a órgãos públicos e 
sites oficiais. 

Informar e divulgar, pelo espaço de utilidade 42. 
pública (mídia escrita, falada e digital), sobre a 
cultura alagoana e brasileira. 

Criar catálogo impresso e distribuir, de forma 43. 
gratuita, nas escolas públicas e privadas, 
criando mecanismos para promover a 
divulgação entre grupos e produções artístico-
culturais locais.

Criar catálogo eletrônico e 44. site específico, para 
difusão e divulgação das atividades culturais, 
inserindo nos sites oficiais e outros.

Produzir documentários e catálogos 45. 
das atividades culturais por Municípios, 
distribuídos nas escolas da rede pública e 
bibliotecas, visando à divulgação e formação 
de público.

Criar agenda cultural dos pólos, objetivando 46. 
planejamentos estratégicos, encontros, 
exposições e seminários intermunicipais.

Garantir e incentivar a criação de informativos 47. 
gratuitos em todos os Municípios do Estado, 
com dados específicos da cultura de cada 
região em uma parceria entre as secretarias 
de cultura, comunicação e o setor privado 
(atendendo a população e os turistas). 

Elaborar, publicar e distribuir cartilhas, 48. 
para divulgação do patrimônio material e 
imaterial municipais, estadual e federal, com 
distribuição gratuita.
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C on f e r ê n C ia  e s ta d ua l 
d o  a M a PÁ

1 – Gestão Pública da Cultura

Seguir os moldes da Proposta de Emenda à 1. 
Constituição (PEC), na implantação do Sistema 
Nacional de Cultura, garantindo a participação 
da sociedade civil.

Difundir as diversas manifestações culturais, 2. 
valorizando a produção de cada região.

Criar Calendário Cultural. nas três esferas da 3. 
administração Pública.

2 – Economia da Cultura

Criar mecanismos que viabilizem políticas 1. 
públicas de cultura, proporcionando o custeio 
da produção artística, com leis de incentivos 
fiscais que tenham obrigatoriamente, 
contrapartida social.

Investir na formação profissional de 2. 
empreendedores e produtores culturais. 

Promover ações que valorizem e 3. 
conscientizem a sociedade, sobre a 
importância da cultura na economia, como 
instrumento essencial para a cidadania. 
Para que isto ocorra, devem-se incentivar 
o empreendedorismo de empresas do 
setor cultural, associações, cooperativas, 
objetivando a geração de auto sustentabilidade 
de toda a cadeia produtora da cultura.   

Criar linhas de financiamento e editais 4. 
diferenciados para cada região, respeitando as 
especificidades de cada local.

3 – Patrimônio Cultural

Implantação de legislação específica nos 1. 
Municípios e Estados, para proteção do 
patrimônio cultural, contemplando tanto 
os representantes da área material quanto o 
imaterial.  

Criação de mecanismos que permitam as 2. 
três esferas da administração pública ações 
contínuas para a preservação , valorização, 
recuperação e manutenção do patrimônio 
cultural material e imaterial.  

Criação de mecanismos que possibilitem o 3. 
acompanhamento e participação popular na 
consolidação do Plano Nacional de Cultura. 

Implantação de políticas 4. 
que valorizem o patrimônio cultural 
respeitandoa diversidade local. 

4 – Cultura É Cidadania 
e Democracia

Criar mecanismos que possibilitem as mais 1. 
diversas produções culturais dentro da escola, 
inserindo a produção cultural no processo 
educativo formal e informal.

Adaptar as escolas das redes municipais, 2. 
estaduais e federais para que tenham um 
espaço físico adequado e estruturado, para as 
produções culturais locais. 

A implementação efetiva da lei 10.639/2003, 3. 
que torna obrigatório o ensino da história e da 
cultura africana e afro-descendente no ensino, 
bem como a extensão a outros grupos étnicos, 
com influência na história e na cultura local.  

Criar mecanismos que facilitem o acesso à 4. 
produção e ao consumo da cultura, em especial 
para a população carente, com a criação de 
espaços públicos e atividades volantes. 

Criação, nos Municípios, dos Conselhos e 5. 
Fundos Municipais de cultura, com a ampla 
participação da sociedade civil e da classe 
artística local.

5 – Comunicação É Cultura

Utilizar a mídia visual para exaltar as 1. 
manifestações culturais locais. 

Garantir 25% de participação regional, na 2. 
programação dos veículos de comunicação, 
garantindo, assim, a divulgação dos bens culturais. 

Criação, em todas as esferas da administração 3. 
pública, de políticas para a produção, uso e 
consumo dos meios de comunicação, para o 
fortalecimento das culturas regionais. 

Participação direta do Ministério da Cultura, 4. 
nas discussões sobre a concessão de rádios 
e TVs, com fins comunitários e educativos, 
criando instrumentos que garantam a 
divulgação de atividades culturais afins.
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C on f e r ê n C ia  e s ta d ua l 
da  Ba h ia

1 – Gestão Pública da Cultura

Fortalecimento do Sistema Nacional de 1. 
Cultura, criando, incentivando e intensificando 
o funcionamento pleno das câmaras técnicas. 

Incluir, no currículo escolar, o ensino das 2. 
várias linguagens artísticas (música, dança, 
artes cênicas, artes plásticas e museologia), 
nas escolas públicas e privadas, com o 
objetivo de compensar diferenças geradas pela 
não-valorização da cultura, destacando os 
elementos pertinentes às raízes culturais, como, 
por exemplo, afros-descendentes e indígenas. 

Criação das Secretarias Municipais e Estaduais 3. 
de Cultura, nos Municípios e Estados que não 
dispuserem destes órgãos. 

Construir uma política, nas três esferas 4. 
governamentais (nacional, estadual e 
municipal), no sentido de implementar a gestão 
plena da cultura, garantindo as transferências 
orçamentárias, como a implantação da PEC 150 
da Cultura.

Entendendo a cultura como política pública, 5. 
faz-se necessária a implementação, os 
programas, projetos e as ações intersetoriais, 
objetivando a inclusão social.

2 – Economia da Cultura

Exigir, no mínimo, 2% do orçamento da União, 1. 
do Estado e do Município, para a cultura, 
conforme recomendação da UNESCO. 

Criar um ambiente real e prático, dotado de 2. 
infra-estrutura, para desenvolver  programas 
de capacitação para o agente cultural, assim 
como abrir canais de relações  de negócios, 
respeitando a rotatividade de uso, garantindo 
assessoria jurídica, quando  necessário. 

Elaboração e realização de pesquisas, na área 3. 
da economia da cultura, para formação de uma 
base de dados, contínua e retroalimentável; 
as pesquisas devem ser realizadas no âmbito 
federal, estadual e municipal, indicando cadeias 
produtivas dos segmentos  culturais 
e diagnóstico do potencial do 
desenvolvimento cultural.

Criar um programa nacional de economia da 4. 
cultura, tendo como parceiros as  universidades 

e os sistemas “S” e fomentar práticas 
pedagógicas interétnicas voltadas para a 
produção cultural. 

Incentivar e implementar programas de 5. 
desenvolvimento cultural que priorizem o 
turismo local, regional e estadual, criando 
geração de trabalho e renda.

3 – Cultura É Cidadania 
e Democracia

MACROPROPOSTA 1

Garantir que a educação se comprometa com 
a inclusão da cultura como ponto fundamental 
para a formação do cidadão. Para isto, é 
fundamental a promoção de programas 
integrados entre os Ministérios da Cultura e 
da Educação, tratando adequada e seriamente 
o assunto da cultura no Brasil, no sentido de 
promover e respeitar a diversidade, reconhecendo 
e legitimando os diversos processos identitários, 
em constante mosaico dinâmico, decorrentes 
dos eventos do chamado “processo civilizatório 
nacional” e das suas mesclas. Sugerem as 
seguintes ações: 

Fazer uma ampla revisão do conceito de cultura, 1. 
por parte de todo o sistema educacional, desde 
a educação infantil até a universidade, buscando 
o entendimento da cultura como o conjunto de 
saberes praticados pelo povo, o reconhecimento 
dos fazeres e modos de vida, bem como das 
crenças e manifestações artísticas, como o macro-
universo das culturas locais, e capaz de lidar com 
a diversidade da produção cultural popular do 
Brasil, o que a torna tão unicamente complexa e 
rica, e reconhecendo esta produção cultural como 
parte do patrimônio imaterial do país.

Qualificar os professores, para que estes 2. 
possam abordar satisfatoriamente o assunto 
da cultura, promovendo e legitimando as 
manifestações culturais locais.

Qualificar os profissionais que compõem a 3. 
equipe de gestão das escolas, para que a escola 
se torne um espaço de valorização e divulgação 
da produção cultural da comunidade em que 
ela está inserida, reconhecendo, explicitamente, 
a importância dos saberes da população e 
legitimando-os.

Valorizar e divulgar os saberes relacionados 4. 
à cultura oral e a importância destes, para a 
formação do indivíduo, convidando os mestres 
populares a mostrarem seu saber nas escolas.
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Buscar uma regionalização do livro 5. 
didático e paradidático, para atender às 
especificidades culturais e aos processos 
identitários de cada região.

Garantir a plena implementação da Lei 6. 
9.394/96, que dispõe sobre a presença das 
várias linguagens artísticas no currículo escolar, 
oportunizando o acesso a estas linguagens, 
bem como valorizando a profissionalização do 
artista e do artesão, e da Lei 10.639/2003, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de 
história do negro, no Brasil.

Realizar seminários com a temática 7. 
do reconhecimento sociocultural dos 
indivíduos e sua importância para a inclusão 
cidadã, contemplando o caso das minorias 
marginalizadas, tais como as culturas indígena, 
índio-descendente e afro-descendente, 
entre outras. 

Garantir o acesso destas minorias aos meios 8. 
de produção de cultura, bem como dos 
deficientes, idosos, mulheres, crianças etc.

Valorizar e apoiar, material e estruturalmente, a 9. 
produção cultural e os artistas da comunidade.

Garantir, nas escolas, o acesso a programas 10. 
televisivos de qualidade, tais como o TV Escola 
e o Canal Futura.

Promover a divulgação e democratização do 11. 
acesso ao livro, por meio de programas tais 
como, bibliotecas itinerantes, entre outros.

MACROPROPOSTA 2 

As comunidades das periferias das cidades e 
aquelas distantes dos grandes centros urbanos 
estão, normalmente, alijadas da chamada “cultura 
padrão”, e têm seus processos identitários 
conflitados e ameaçados por padrões distantes 
de suas realidades. A sociedade nacional, por sua 
vez, deixa de conhecer e reconhecer manifestações 
culturais tão ricas e esteticamente complexas, 
e seguem se identificando com padrões 
pasteurizados, que são divulgados pelos meios 
de comunicação de massa. Assim, grande parte 
do patrimônio imaterial do país é condenado 
à inanição de recursos e vive, continuamente, 
ameaçado pelo descaso das políticas culturais. 
As chamadas “culturas populares”, entendidas 
amplamente com as diversas práticas culturais das 
comunidades, têm sido pouco contempladas pelas 
políticas culturais e carecem do reconhecimento 
e da valorização da sociedade em geral, como 

parte do patrimônio imaterial do país, até mesmo 
pelas comunidades que as produzem. Sendo 
assim, é fundamental garantir, a estes cidadãos, 
o reconhecimento de sua produção cultural, dos 
seus saberes e expertises singulares.

É preciso criar sistemas de fluxo de informação, 
da periferia para o centro, ou seja, promover, 
divulgar e legitimar a produção cultural destas 
comunidades marginalizadas. Criação de 
mecanismos de legitimação das chamadas 
“culturas populares”, garantindo o acesso aos 
veículos de promoção e produção culturais pelas 
comunidades. Neste sentido, propõe-se:

Fomentar políticas que beneficiem o acesso das 1. 
pequenas comunidades aos meios de produção 
e divulgação da cultura, tais como o sistema de 
micro-crédito cultural.

Democratizar os bens materiais culturais para 2. 
toda a população.

Fomentar a criação, e/ou o fortalecimento 3. 
das redes de interação cultural, incluindo o 
acesso aos equipamentos físicos, públicos, 
comunitários e privados.

Disponibilizar espaço, na mídia, para empresas 4. 
que patrocinam pequenos grupos culturais, 
com a criação de prêmios para estas empresas.

Capacitar agentes culturais nas 5. 
próprias comunidades.

Fomentar a produção de programas de 6. 
divulgação das culturas locais. nos meios 
de comunicação e fortalecer as rádios 
comunitárias, comprometendo-as com uma 
programação a serviço da cidadania e da 
comunidade. 

Fomentar o inventariado, a documentação e 7. 
o estudo das culturas locais, promovendo a 
memória e a produção de conhecimento sobre 
o assunto.

Sintetizando, propõe-se realizar um grande 8. 
programa articulado. em nível estadual, com 
implementação descentralizada em cada 
Município e em cada bairro, voltado para o 
reconhecimento e a valorização das culturas 
locais, envolvendo os diversos aparelhos públicos 
(tais como escolas, centros comunitários, 
parques públicos etc.) com a participação 
dos meios de comunicação locais. Que este 
programa esteja articulado a ações como o 
Censo Cultural e os eventos de Mostras desta 
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produção cultural, bem como à formação de 
agentes culturais capacitados para fazer a gestão 
destes bens culturais, nas comunidades. Este 
programa seria, portanto, um conjunto de ações 
integradas, ainda, à realização de bienais da 
cultura, nos níveis municipal, estadual e federal, 
contemplando as chamadas “culturas populares e 
eruditas”, visando extinguir o fosso entre elas.

O grupo entende que o mérito desta proposta está 
em atender a pontos mencionados no documento 
de orientação, deliberados no Fórum Cultural 
Mundial, de 2004: planejamento (fomentando 
estratégias, no longo prazo), otimização (aplicação 
de recursos compartilhados, obtendo mais 
resultados, com menor investimento), parceria 
(construindo um capital cultural coletivo a ser 
gerido por amplas esferas do poder público e 
da sociedade civil); uma nova cultura estética, 
evidenciando e promovendo a diversidade 
cultural; e plataforma de ação coletiva que 
promova a cultura e o desenvolvimento.

MACROPROPOSTA 3

A sociedade civil vem sendo historicamente 
excluída da gestão da cultura no país, ficando 
esta concentrada na esfera do poder público. É 
fundamental garantir a participação da sociedade 
civil, no processo de planejamento e gestão da 
cultura, por meio de mecanismos públicos que 
garantam a autonomia dos fóruns de participação, 
para que cultura passe a ser reconhecida e 
praticada como patrimônio público. Sugerem-se 
as seguintes ações:

Fomentar a criação e implementação de 1. 
políticas de Estado, não de Governo, em que 
a sociedade co-gerencie o rumo das ações, 
independente das mudanças de Governo. 

Criar os Conselhos Municipais de Cultura e 2. 
reformular o Conselho Regional de Cultura 
e o Fundo de Cultura do Estado. Criar as 
Secretarias Municipais de Cultura e os Fundos 
Municipais de Cultura.

Estabelecer, na formulação das políticas nacionais, 3. 
a obrigatoriedade da realização de conferências 
anuais de cultura, nos níveis municipal, estadual 
e nacional, contribuindo para publicizar todo o 
processo de planejamento da cultura.

Implementar o Orçamento Participativo, em 4. 
todos os níveis.

Incluir a questão da cultura, na política de 5. 
planejamento urbano das cidades.

Promover a visão de que. desenvolvimento e 6. 
crescimento econômico não são sinônimos 
e de que é preciso fortalecer o crescimento 
econômico, com desenvolvimento, ou seja, 
trazendo reais benefícios para a maioria da 
população local e com sustentabilidade.

Descentralizar e democratizar todo e qualquer 7. 
investimento financeiro, em âmbito federal, 
estadual e municipal, garantindo a eqüidade na 
aplicação dos recursos.

Em nível nacional, que as políticas do 8. 
turismo se comprometam com a valorização 
e a promoção da cultura, e não só com a sua 
exploração comercial, inclusive, devolvendo 
parte do recurso arrecadado para os Fundos 
de Cultura.

4 – Patrimônio Cultural

Que o Governo Federal estabeleça normas 1. 
capazes de introduzir, nas Políticas 
Educacionais, a temática EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL – material e imaterial –, como 
ação multidisciplinar nos cursos fundamental 
e médio da Educação Básica, ficando as escolas 
com responsabilidade prática de pesquisa e 
preservação destes bens patrimoniais.

Que o Governo Federal elabore uma Lei 2. 
que obrigue os Municípios, com qualquer 
número de habitantes, a criar um órgão/setor 
administrativo, encarregado de inventariar 
os bens culturais-materiais e imateriais e 
organizar o Memorial das Manifestações 
Culturais – Mitos e Ritos, apresentando 
fontes de subsídios financeiros (como um 
sistema de micro-crédito, por exemplo), 
para sua realização; respeitando a vocação 
e permanência destas comunidades; e que, 
igualmente, crie-se o Conselho Municipal de 
Cultura, com participação da sociedade civil, 
para exercer o papel fiscalizador/controlador 
das ações destes órgãos/setores que, também, 
devem apoiar, estimular, preservar e 
promover atividades artístico-culturais destas 
comunidades.

Que o Governo Federal efetue o tombamento 3. 
da Capoeira, como bem patrimonial imaterial 
da Bahia, e o Saveiro da travessia Nazaré das 
Farinhas/Feira de São Joaquim – modalidade 
exclusivamente baiana. 

Que o Governo Federal acelere a 4. 
revitalização da ferrovia, com a volta dos 
trens de passageiros, como resgate de nossa 
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cultura e instrumento de intercâmbio e 
dinamização da economia, na vida das 
populações circundantes. 

Que o Governo Federal incentive e oriente a 5. 
criação do Memorial das Personalidades Afro-
indígenas, que contribuíram e contribuem 
para a existência e para o desenvolvimento dos 
Municípios brasileiros.

5 – Comunicação É Cultura

Modificação da Lei 9.612, que regulamenta 1. 
a rádio comunitária, desvinculando do 
processo de autorização a aprovação pelo 
Congresso Nacional, transferindo esta 
autorização e responsabilidade para os 
Municípios, respeitando as exigências 
técnicas necessárias. 

Regulamentar e garantir, em todos os meios de 2. 
comunicação, a cota mínima de 10%, na grade 
de programação diária, para toda e qualquer 
divulgação de qualquer segmento da cultura. 

Regulamentar, normatizar e garantir a 3. 
instalação e o funcionamento de bibliotecas, 
em todos os Municípios, equipadas com 
infocentros/mídias diversas. 

Regulamentar a implementação, no currículo 4. 
escolar da disciplina de Educação Audiovisual, 
com ênfase no Cinema, capacitando agentes 
multiplicadores da matéria. 

Regulamentar e garantir a realização do Fórum 5. 
Permanente de Cultura, nas instâncias federal, 
estadual e municipal.

C on f e r ê n C ia  e s ta d ua l 
d o  C e a r Á

1 – Gestão Pública da Cultura

Diretrizes Estaduais

Distribuir o Fundo Estadual de Cultura, 1. 
entre as regiões estaduais, a fim de que elas 
promovam seus próprios editais entre 
suas cidades. 

Promover a capacitação dos gestores públicos/2. 
agentes culturais, no início de cada gestão 
(capacitação continuada). 

Criação, pela Secretaria de Cultura (SECULT), 3. 
de uma estrutura específica de gestão e 
articulação regional de cultura: o Centro 
Regional de Desenvolvimento de Arte e 
Cultura (CRDCA), para discutir e formular 
políticas, coordenar e efetivar ações culturais 
nas diversas redes de cultura dos Municípios. 

Criar sistemas municipais de cultura: Secretaria 4. 
Municipal de Cultura; Conselho Municipal de 
Cultura; Fundo Municipal de Cultura; e Plano 
Municipal de Cultura.

Introduzir a cultura e as artes, no currículo 5. 
escolar, com professores qualificados.

Diretrizes Nacionais

Criar um programa de Formação Superior, em 1. 
Gestão Cultural.

Criar Lei Federal que obrigue a formação 2. 
das Secretarias Municipais de Cultura, com 
gestores profissionais da área.

Garantir a aprovação da proposta de PEC 3. 
150/2003.

2 – Economia da Cultura

Diretrizes Estaduais

Estimular o desenvolvimento, o estudo, a 1. 
produção e a circulação da cadeia produtiva 
da cultura, respeitando as necessidades e 
especificidades dos produtores regionais, tendo 
em vista sempre a valorização do cidadão e 
da cultura como um todo, para a geração de 
emprego e renda. 

Proporcionar a formação necessária 2. 
e permanente, capacitando artistas e 
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produtores culturais locais, para a elaboração 
de projetos e formas de acompanhamento 
dos mesmos, gerando um conhecimento 
sobre a produção, circulação e uso/consumo 
dos bens produzidos, possibilitando o acesso 
a programas públicos criados por  
lei, oferecendo apoio técnico, logístico 
e financeiro. 

Criação de uma política diferenciada de 3. 
incentivos fiscais, para investimentos em 
projetos culturais do interior. 

Criar formas de organizar as cadeias 4. 
produtivas respeitando a existência e a 
diversidade cultural, levando em consideração 
o formato de consórcios voltados para a 
área cultural. 

Ampliação dos recursos do orçamento 5. 
estadual para cultura, em torno de 2% a 5%.

Diretrizes Nacionais

Criar formas de estímulos para as atividades 1. 
socioeconômicas da cultura, seja pelo 
financiamento direto ou pela renúncia fiscal, 
ou pelo reconhecimento no tratamento 
tributário e fiscal de autônomos, produtores 
independentes e microempreendedores 
dedicados às atividades culturais, de forma 
a criar mecanismos de distribuição de renda 
e fortalecimento do desenvolvimento local 
sustentável e desenvolvimento de política de 
investimento em infra-estrutura. 

Desenvolvimento de linha de crédito, para 2. 
aquisição de instrumentos, e/ou equipamentos 
para a produção cultural e a criação de um 
fundo específico de financiamento, para 
projetos socioeconômicos solidários. 

Incentivar e orientar sobre a proteção dos 3. 
direitos autorais, morais e patrimoniais do 
autor, com relação a sua obra.

3 – Patrimônio Cultural 

Diretrizes Estaduais

Fomentar e subsidiar a iniciativa e o interesse 1. 
das organizações populares e de trabalhadores, 
para o inventário dos bens materiais e 
imateriais, urbano e rural, ambiental, 
arqueológico e paleontológico, no sentido 
de garantir a sua memória, preservação, 
conservação, proteção e posterior divulgação e 
acesso amplo para todo o Ceará, em especial, 

aos espaços culturais, bibliotecas, escolas e 
outros Estados. 

Promover a criação de fundos, editais ou 2. 
leis de incentivos específicos que beneficiem 
as macrorregiões, respeitando suas 
especificidades.  

Garantir recursos e realizar programas 3. 
de capacitação de pessoas nos Municípios, 
de forma a dotá-las de competências técnicas, 
para identificar tradições, documentos e 
registros, restaurar e conservar o patrimônio 
cultural local, bem como formalizar 
solicitações de tombamento. 

Promover política de criação, instalação, 4. 
manutenção e otimização de equipamentos 
públicos de guarda e preservação dos 
registros e da memória da cidade (museu da 
cidade, arquivo histórico, pinacoteca) e de 
equipamentos de cultura, arte e lazer (teatro 
municipal, bibliotecas, centros culturais 
etc.), bem como a utilização dos espaços e 
equipamentos já existentes, requalificando-os 
para a disseminação da cultura. 

Identificar e reconhecer os valores culturais do 5. 
homem do campo, principalmente os grupos 
de raiz e artesãos locais, bem como criar 
Centros de Referência do Homem do Campo.

Diretrizes Nacionais

Criar Fundo de Cultura com:1. 

2% de Arrecadação Federal.
1,5% de Arrecadação Estadual.
1% de Arrecadação Municipal.

Garantindo um percentual do Fundo 1. 
dedicado ao resguardo e manutenção dos bens 
tombados, e/ou registrados, adotando critérios 
técnicos específicos para o estabelecimento de 
cotas de repasse. 

Instituir processos de informação e educação 2. 
patrimonial para a cidadania, inserindo a 
temática de forma transversal, nas disciplinas 
do ensino médio e fundamental, bem como 
promover a articulação e o compartilhamento de 
responsabilidades entre o poder público 
e a sociedade civil, que possibilitem a proteção e 
a preservação do patrimônio histórico 
e da cultura. 

Criar Lei Federal que promova a criação das 3. 
Secretarias de Cultura e Turismo, nos Municípios, 
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e estabeleça mecanismo legal de continuidade das 
políticas públicas de realizações.

4 – Cultura É Cidadania 
e Democracia

Diretrizes Estaduais

Mapeamento de artistas e instituições, bem 1. 
como a criação de mecanismos de geração de 
emprego e renda. 

Todo cidadão tem direitos culturais, sendo 2. 
assim, propõe-se que o Estado construa  
centros culturais, nos Municípios, onde a 
população possa participar e ter acesso a uma 
cultura diversificada. 

A disciplina, “cultura brasileira”, deve ser 3. 
considerada conteúdo obrigatório na grade 
curricular das escolas públicas e privadas.

Realizar maior divulgação e acesso aos 4. 
programas e editais culturais da SECULT. 

Criar projeto de Lei, junto à iniciativa privada, 5. 
de incentivo fiscal destinado às empresas 
que desenvolverem atividades culturais, com 
funcionários e respectivos filhos.

Diretrizes Nacionais

Instituir a ampliação da carga horária da 1. 
disciplina de “Artes”, bem como a contratação 
de profissionais da área como professores.

Estabelecer formas de divulgação dos 2. 
direitos elementares do cidadão, vinculados 
em propaganda, em horário nobre, 
contemplando as diversas culturas regionais, 
com uma linguagem suficientemente acessível 
à população. 

Construir uma política cultural que respeite 3. 
a diversidade de gênero, credo e etnia e dê 
visibilidade e contribuição dos diferentes 
segmentos, para a formação social, política e 
história do nosso povo.

5 – Comunicação É Cultura

Diretrizes Estaduais

Criar calendário estadual das atividades 1. 
culturais dos Municípios. 

Capacitar e instrumentalizar os diversos 2. 
agentes culturais, no campo da comunicação 

e cultura, reforçando a identidade local e a 
diversidade cultural. 

Proporcionar políticas que favoreçam a 3. 
implantação de meios de comunicação, para 
valorização das culturas regionais. 

Promover e estimular a criação de fóruns 4. 
regionais de cultura.

Criar mecanismos no âmbito da comunicação 5. 
que promova e apóie eventos culturais 
regionais, reconhecendo e valorizando as 
iniciativas municipais.

Diretrizes Nacionais

Elaborar mecanismos para garantir a 1. 
descentralização dos meios de comunicação, 
possibilitando acesso democrático 
de públicos diversificados. 

Preservar a memória da cultura 2. 
e difundi-la, democraticamente, pelos 
veículos de comunicação, de forma 
sistemática e continuada. 

Criar e promover eventos, em âmbito nacional, 3. 
no campo das artes, garantindoa descentralização 
e a troca de saberes inter-regionais.
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C on f e r ê n C ia  e s ta d ua l 
d o  di s t r i to  f e de r a l

1 – Gestão Pública da Cultura

Qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais 1. 
da área cultural, por meio de cursos de formação 
com parcerias públicas e privadas.

Garantir a manutenção dos conselhos 2. 
existentes e ampliação de novos conselhos 
locais (estaduais, municipais e no Distrito 
Federal); com a participação efetiva de todos os 
segmentos da comunidade artística cultural.

Criar editais de fomento à pesquisa 3. 
artístico-cultural.

Que todo aporte financeiro público, direto ou 4. 
indireto, seja feito por intermédio de edital.

Que exista uma proporcionalidade, na 5. 
distribuição de recursos, entre as áreas especificas.

Criar mecanismos permanentes de 6. 
mapeamento de artistas, produtores, 
manifestações culturais (artistas, produtores 
etc.), potenciais patrocinadores, com o objetivo 
de subsidiar a formulação de políticas públicas, 
em todos os segmentos artístico-culturais.

Criar editais específicos, para manutenção 7. 
de corpos estáveis, não governamentais 
profissionalizantes (companhias e grupos de 
dança, música, teatro).

Criação de Departamentos Intersecretarias 8. 
(nos Estados, Municípios e Distrito Federal) 
que façam a interface com as áreas afins, 
como Cultura/Turismo/Educação/Relações 
Exteriores e outras, no âmbito local.

Concurso público específico, para 9. 
trabalhadores da área cultural.

Criar um plano de diretrizes e planejamento, 10. 
para o desenvolvimento da cultura do Distrito 
Federal a ser implementado pelo comitê 
Brasília Capital Cultural, durante cinco anos, 
culminando no ano do cinqüentenário 
da capital.

2 – Economia da Cultura

Cada Administração Municipal e Estadual 1. 
deve estabelecer, no início de seu mandato, 
um Plano de Cultura que será discutido, 
definido e fiscalizado pela sociedade civil, 

criando uma lei cultural, nos moldes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Desburocratização do sistema de 2. 
aprovação para pequenos projetos, 
estabelecendo tetos máximos e promovendo, 
assim, a diversidade cultural.

Dar a importância devida a todos os atores 3. 
e a todos os elementos da Cadeia Produtiva, 
das diferentes formas de expressão da Cultura 
Popular, respeitando as especificidades de sua 
realização, pela sua importância no campo 
do simbólico.

Democratização, regionalização e diversificação 4. 
dos meios de comunicação, obrigando a Rede 
Pública de TV a estabelecer critérios para sua 
efetiva implantação, inclusive para a TV e para 
a Rádio Digital, em desenvolvimento.

Criar linhas de financiamento e crédito 5. 
subsidiado, para artistas produtores e 
flexibilizar os critérios, na concessão de 
recursos para a área da Cultura.

Fortalecer a política dos pontos de cultura, 6. 
principalmente, na periferia das cidades 
brasileiras, com a reabertura de espaços 
públicos ociosos, por intermédio de 
legislação específica.

Incluir a cadeia produtiva da cultura como 7. 
objeto de estudo, no Ministério da Indústria 
e Comércio, no Fórum da Secretaria de Apoio 
à Produção.

Fomentar a criação e os instrumentos 8. 
para a formação de platéia, inclusive por 
convênios com os diferentes órgãos da 
Administração Pública.

Criar novas formas de circulação eficiente de 9. 
bens e serviços culturais, estimulando o seu 
consumo nas artes e nos espetáculos de rua.

Criação de dispositivos de sustentabilidade da 10. 
atividade cultural, por meio de mecanismos de 
realimentação dos produtos e bens culturais.

Obrigatoriedade no cumprimento de legislação 11. 
já existente, no tocante às cotas de veiculação 
de produtos culturais nacionais.

Apoio incondicional aos termos atuais da 12. 
PEC 150, referente à destinação de 2% do 
Orçamento da União para a Cultura, proibindo 
o contingenciamento das verbas para a Cultura.
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Incrementar um estudo profundo do PIB 13. 
cultural brasileiro e criar mecanismos de 
coleta de dados da Economia da Cultura, com 
sua ampla divulgação, como uma espécie de 
observatório da cultura.

Criar um fundo público com 14. 
financiamento direto da União, para a 
produção cultural independente.

Estimular o associativismo e o cooperativismo, 15. 
no campo artístico e cultural.

Regionalização da distribuição dos recursos da 16. 
União destinados à cultura.

Destaque: que seja posto, sob forma de lei, 17. 
a obrigatoriedade das empresas públicas 
que oferecem editais de fomento à cultura 
e assemelhados, de tornarem visíveis seus 
processos de seleção, publicidade das pessoas 
que fazem parte das comissões de seleção, e 
que seja facultada a apresentação de recursos 
aos resultados. É necessário democratizar 
a propositura de solicitações, nos editais 
públicos, “resguardados os processos 
tramitados e já aprovados”.

Regulamentação imediata de uma lei de 18. 
incentivos fiscais para o Distrito Federal, 
que já existe em tramitação na Câmara 
Legislativa, cujos recursos, ao invés de 
serem disponibilizados na negociação entre 
particular e patrocinador, sejam injetados 
diretamente ao Fundo de Arte e de Cultu 
a (FAC).

Diminuição da alíquota de ISS, de 5% para 2%, 19. 
para as empresas de produção cultural e artística.

Que todas as empresas, que atuem diretamente 20. 
na área cultural, sejam enquadradas na Lei 
“Simples Candango”.

3 – Patrimônio Cultural

Garantir recursos para as políticas de 1. 
patrimônio cultural, nas esferas federal, 
estadual, distrital e municipal.

Apoiar projetos de registro, recuperação 2. 
e difusão da história oral e do patrimônio 
cultural material e imaterial. 

Possibilitar e incentivar a participação da 3. 
comunidade, nos processos de preservação 
do Patrimônio Cultural (musealização, 
tombamento, exposição, acervo, pesquisa). 

Fomentar o estabelecimento de programas de 4. 
educação patrimonial, no ensino regular, em 
todos os seus níveis, bem como nos espaços 
de cultura. 

Fomentar programas de formação e capacitação 5. 
de profissionais que atuem nas diversas áreas 
relacionadas ao Patrimônio Cultural, incluindo 
o incentivo a bolsas de estudo, publicações 
especializadas e estudos na área de curadoria.

Incentivar a profissionalização das 6. 
equipes dos espaços culturais, criando 
editais para a contratação dos profissionais 
especializados (museólogos, restauradores, 
curadores, historiadores, arte-educadores, 
pesquisadores etc.).

Formular mecanismos para a criação de 7. 
centros de memória, nos espaços culturais 
públicos e privados do DF, a fim de preservar 
a história das atividades destas instituições. 

Criar mecanismos de articulação, a fim de 8. 
estabelecer parcerias entre órgãos públicos e 
instituições privadas, para a circulação de 
seus acervos.

Garantir maior fiscalização da guarda de 9. 
documentos culturais públicos, a fim de coibir 
o desvio dos mesmos.

Garantir condições dignas de subsistência, 10. 
aos detentores de saberes culturais 
identificados, desde a fase de inventário 
do patrimônio imaterial.

Proporcionar a criação de redes para a 11. 
intercomunicação de gestores culturais de 
áreas afins ao patrimônio, com o intuito de 
intensificação do intercâmbio de conhecimento 
sobre suas atividades.

Estabelecer políticas de inclusão de pessoas 12. 
com necessidades especiais e idosos, que 
garantam a acessibilidade aos espaços 
culturais e ao patrimônio cultural material 
e imaterial. 

Dotar a instituição local. responsável pela 13. 
preservação do patrimônio cultural. dos 
instrumentos necessários ao cumprimento 
integral de sua missão.

Criar um Centro de Referência Nacional de 14. 
Cultura Popular, no Distrito Federal.

Criar a Cinemateca Nacional, no DF.15. 
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Incentivar a criação de videotecas e midiatecas, 16. 
nas escolas públicas e particulares.

Disponibilizarão pública, para pesquisadores e 17. 
historiadores, de documentos históricos, ainda 
sigilosos, produzidos há mais de 30 anos.

Incentivo à pesquisa, para a conservação de 18. 
mídias digitais e preservação das criações em 
novas mídias.

Criação de Unidade do Arquivo Nacional 19. 
em Brasília, para abrigar a documentação 
produzida a partir de 1960.

Elaborar e executar programas de criação de 20. 
produtos (catálogos, pôsteres, postais, agendas 
etc.) que viabilizem a difusão dos acervos dos 
museus, possibilitando a geração de recursos. 

Garantir que um mínimo de 20% dos acervos 21. 
dos museus seja constituído por obras de 
artistas locais.

4 – Cultura É Cidadania 
e Democracia

Diminuição radical do poder do 1. 
empresariado, na escolha de produtos 
culturais, a serem beneficiados pelas leis 
de incentivo fiscal.

Criação de Fundos de Apoio Cultural, pelo 2. 
Estado Brasileiro, que garantam patrocínio aos 
projetos culturais, cuja demanda do mercado 
de seus projetos seja ainda inexistente.

Que o Plano Nacional contemple a realização 3. 
de cursos de formação/capacitação, em 
elaboração de projetos.

Que os organismos governamentais estejam 4. 
capacitados para a análise de projetos.

Implementação de uma política cultural 5. 
que contemple a democratização ao acesso 
(inclusive aos portadores de necessidades 
especiais), à formação, à pesquisa, à criação, 
à expressão, à produção, à manutenção e à 
criação de espaços culturais.

Fortalecer e ampliar a abrangência das 6. 
Instituições Culturais, no DF.

Definir espaço para circo-escola.7. 

Criar e manter centros/espaços culturais no DF, 8. 
e priorizando as cidades satélites.

Estabelecer um Plano de Desenvolvimento 9. 
Cultural para o DF, que culmine em 2010, ao se 
comemorar os 50 anos de Brasília.

Que os diversos Fóruns que compõem as 10. 
Câmaras Setoriais, articulem-se no Fórum de 
Cultura dos seus referidos.

Que os eventos promovidos por lei de incentivo 11. 
não estejam relacionados a marcas.

Manutenção da permanência do Museu de 12. 
Arte de Brasília (MAB), na capital, mesmo 
após a inauguração do Museu Nacional, do 
Conjunto Cultural da República.

5 – Comunicação É Cultura

DESAFIO

Garantir o acesso da sociedade do Distrito Federal 
à diversidade cultural pela criação, melhoria 
e manutenção dos equipamentos públicos de 
difusão cultural, democratizando a sua utilização, 
em benefício da produção cultural regional.

DIRETRIZ 1

Democratizar o acesso aos meios públicos 
de comunicação de massa, para a difusão 
da diversidade cultural regional.

LINHAS DE AÇÃO – DF

Campanha Pública de Conscientização sobre a 1. 
cultura, enquanto agente de desenvolvimento 
econômico e social.

Criação de TV Educativa, do Distrito Federal, 2. 
com ênfase na promoção social pelo acesso da 
sociedade à diversidade cultural e à educação.

Criar um Conselho de Programação, 3. 
com a participação da sociedade civil, 
para a Rádio Cultura.

Transformar os canais de TV de acesso público 4. 
(UHF), em canais de sinal aberto (VHF).

Utilização da TV Câmara Legislativa (CLDF 5. 
TV), para a difusão regional das atividades 
socioculturais.

Criar meios para a veiculação da produção 6. 
cultural regional, nos meios de comunicação 
de massa, por meio de Leis Federais e 
Distritais que prevejam cotas para a difusão da 
diversidade da produção audiovisual da região.
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Utilizar os meios públicos de comunicação 7. 
de massa, para a interação entre as escolas 
públicas e a diversidade cultural regional, 
e aquisição de acervo bibliográfico sobre 
radiodifusão.

Criação da Biblioteca Pública do Audiovisual, 8. 
do DF, para a formação do acervo material 
e bibliográfico atualizado da produção 
cultural regional.

LINHAS DE AÇÃO – NACIONAL

Criar um marco regulatório, para a 1. 
radiodifusão digital, que contemple a 
convergência dos meios.

Exigir um sistema tecnológico nacional de 2. 
rádio e TV digital que privilegie a difusão 
da diversidade cultural nacional, definido, 
com ampla participação da sociedade civil, 
em audiências públicas estaduais, de forma 
a permitir o aumento do número de canais, 
a interatividade na sua programação e a 
democratização das concessões para a sociedade 
civil organizada.

Apoio aos Projetos de Lei de Criminalização 3. 
do Jabá e da Radiodifusão, em tramitação na 
Câmara Federal.

Apoio às rádios e TVs comunitárias, 4. 
com finalidade de repressão patrocinada 
pela ANATEL, agilizando os processos 
de legalização e mudanças na legislação 
que garantam, entre outras coisas, a 
sustentabilidade financeira das emissoras.

Criação do Fundo Nacional de Apoio às Rádios 5. 
e TVs comunitárias e universitárias públicas, 
com recursos orientados da publicidade do 
Governo Federal e dentre outras fontes.

Retomada urgentíssima do encaminhamento 6. 
do Projeto do Audiovisual, por meio da 
criação da Agência Nacional do Cinema e do 
Audiovisual (ANCINAV).

DIRETRIZ 2

Definir, como política de Estado, o fomento, a 
criação e a manutenção de meios de divulgação e 
difusão da diversidade cultural regional.

LINHAS DE AÇÃO – DF

Intercâmbio, convênios e parcerias com 1. 
outras instâncias do governo local, de 

outros Estados e da sociedade civil 
organizada do governo federal, para 
a difusão e exportação da produção cultural 
do DF (APEX, MRE, MEC, Secretaria 
de Educação Ciência e Tecnologia).

Criar o Portal da Cultura, do DF, vinculado 2. 
à Secretaria de Cultura, para a difusão, 
divulgação, comercialização e exportação da 
diversidade cultural regional, que serão geridos 
pelo poder público e pelos agentes produtores 
de cultura cadastrados.

Criação de veículo impresso público, para a 3. 
divulgação da diversidade cultural regional, 
em espaços culturais, espaços de acesso 
público e nas paradas de ônibus. Em cada 
parada, tornar obrigatório a destinação 
de 25% do espaço publicitário, para este 
veículo impresso.

Normatização e aplicação de leis de direitos 4. 
autorais da produção cultural.

DIRETRIZ 3

Estimular o acesso da sociedade à diversidade 1. 
cultural regional, por meio da criação, 
adequação, recuperação dos equipamentos 
públicos, utilizando-os como elementos de 
difusão cultural.

LINHAS DE AÇÃO – DF

Fomentar a criação e revitalização de 1. 
pontos e espaços públicos de cultura nas 
cidades satélites e em outras comunidades 
locais, como projeto de descentralização e 
intercâmbio da diversidade cultural e inclusão 
social, sejam pelo poder público ou por 
parcerias com empresas. Ex: salas 
de cinemas, teatros, tele-centros, galerias e 
outros equipamentos públicos.

Fomento à criação de festivais, mostras, 2. 
exposições, premiações culturais e outros 
mecanismos, para estimular a produção e 
difusão da diversidade cultural regional.
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C on f e r ê n C ia  e s ta d ua l 
d o  e sP Í r i to  s a n to 

1 – Gestão Pública da Cultura

Aumentar os números de pontos de cultura 1. 
nos Estados.

Capacitar gestores culturais para produção 2. 
de projetos culturais (profissionalizar 
a gestão cultural).

Iniciar a valorização da cultura na escola, 3. 
como forma de incentivar o gosto pelo 
consumo cultural.

“Catequização cultural” nas grades curriculares.4. 

Ampliar parcerias entre órgãos públicos e 5. 
privados, para o fomento à cultura.

Ampliar fomento às indústrias criativas.6. 

Criar conselhos para fiscalizar 7. 
e fomentar a cultura nos Municípios 
(representantes da sociedade civil 
e pública).

Municipalizar a cultura.8. 

Ampliar acesso das informações, para a 9. 
sociedade civil.

Profissionalizar os gestores públicos, para  10. 
gerir a cultura.

Criar secretarias de cultura, com gestão 11. 
democrática (com conselhos e fóruns 
permanentes) e com vocação para 
a transversalidade.

O gestor público deverá ter qualificação e 12. 
capacitação específicas para assumir 
a função. Devendo haver concursos para 
o preenchimento de cargos, com 
pré-requisitos específicos para o exercício 
de função na área cultural.

Criação e cumprimento das leis de 13. 
incentivo e fundos de cultura, viabilizando a 
sustentabilidade da cultura.

Revitalização, construção, implantação e 14. 
manutenção de espaços culturais multiuso.

Proporcionar espaços, equipamentos e 15. 
profissionais capacitados para manifestações 
culturais e artísticas, nas escolas.

Ampliar a aplicação da Lei de Diretrizes e Bases 16. 
(LDB), inserindo, dentro da parte diversificada 
do currículo, carga horária obrigatória para a 
disciplina cultura.

Garantir um percentual no orçamento 17. 
global destinado à cultura, conforme 
Proposta de Emenda à Constituição 
– PEC 150, de 2003.

O governo deve se comprometer a buscar 18. 
parcerias público/privadas, difundindo a idéia 
de responsabilidade cultural.

A gestão pública deve priorizar a cultura regional, 19. 
garantindo a programação cultural e artística, 
promovendo a diversidade, assegurando a 
regionalização nos meios de comunicação.

Realização do censo cultural.20. 

2 – Economia da Cultura

Censo Cultural: levantamento de dados dos 1. 
segmentos culturais. Associação com o IBGE e 
outras instituições semelhantes.

Criar sistema de integração de dados oriundos 2. 
de cada Município.  .

Mapear a diversidade cultural regional, com 3. 
suas várias manifestações e linguagens.

Interpretação dos dados levantados para 4. 
diagnóstico de oportunidades e necessidades.

Cadastro disponibilizado em 5. site, com 
possibilidade de cadastramento on line, para 
atualização e ampliação da base de dados. 

Parceria com Estados e Municípios, para 6. 
levantamento e difusão dos dados. 

Sensibilizar a sociedade, com os dados 7. 
levantados, para o potencial, impacto e 
importância do setor cultural e economia 
criativa, como estratégia de desenvolvimento.

Levantar o impacto econômico dos setores 8. 
levantados, inclusive mercado informal. 

Mapeamento deve contemplar as várias 9. 
etapas das cadeias produtivas da cultura, para 
identificar os gargalos e as oportunidades.

Promover sensibilização e instrumentalização de 10. 
empresas e financiadores para direcionamento de 
recursos e materiais para a cultura.
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Definir que incentivos fiscais sejam destinados 11. 
a um Fundo de Cultura e que este seja 
gerido por um conselho constituído por 
três quartos oriundos da sociedade civil 
(representada por suas várias instâncias) e um 
quarto pelo governo.

Criar ou incentivar a produção alternativa de 12. 
bens culturais: novos modelos de negócios e 
gestão, economia solidária aplicada à cultura,

Criar fundos de financiamento ou crédito para 13. 
pesquisa cultural.

Criar linhas de financiamento ou crédito 14. 
específicas para cultura.

Criar mecanismo (banco de dados e portal) 15. 
de experiências de sucesso que possam ser 
sistematizadas, difundidas e replicadas. 

Criar lei que obrigue a criação de conselhos, 16. 
para gestão de recursos governamentais 
para a cultura.

Criar mecanismos de incentivo fiscais que 17. 
beneficiem produtores e mediadores da cultura 
(ex: redução de tributos, facilitação de trâmites etc.).

Criar e regulamentar cursos para 18. 
profissionais, capazes de mediar a relação 
entre economia e cultura.

Garantir, nos Municípios, espaços 19. 
multiculturais públicos e adequados para 
difusão e comercialização de produtos e 
serviços culturais.

Garantir e ampliar a aplicação da LDB em arte, 20. 
educação, em todas as linguagens, criando 
e aparelhando espaços para manifestações 
culturais e artísticas.

Fomento à micro empresa de produção 21. 
cultural, com a isenção de tributos federais, 
estaduais e municipais.

Descentralizar atividades da FUNARTE e 22. 
outros órgãos de apoio à cultura, com a criação 
de escritórios regionais.

Garantir um percentual de participação 23. 
do artista local, em produções dos veículos 
de comunicação de massa realizadas 
na região.

Garantir programação cultural local nos meios 24. 
de comunicação.

Facilitar e estimular o associativismo entre o 25. 
setor cultural.

Criar linhas de apoio à pesquisa, em arte 26. 
e cultura.

Inclusão da disciplina “produção artística 27. 
e cultural”, em cursos técnicos e nos 
cursos superiores.

Políticas públicas devem contemplar também 28. 
a fase de distribuição e acesso, ampliando 
circuitos de distribuição.

Estímulo à criação de grupos culturais 29. 
nos Municípios.

Fomentar oficinas culturais multilíngüe nas 30. 
escolas, centros comunitários e demais espaços.

Reaproveitamento de redes de espaço já 31. 
existentes – como as escolas – para constituição 
de circuitos alternativos de distribuição.

Fomentar a criação de circuitos culturais 32. 
organizados em calendários fixos, para que a 
continuidade garanta a qualidade.

Fomentar a criação de redes associativas, para 33. 
distribuição de bens culturais (ex: artesanato).

Promover a capacitação técnica de produtores e 34. 
gestores culturais.

Promover ação articulada, sinérgica e transversal 35. 
entre ministérios e secretarias, assim como o 
sistema “S”.

Criar leis de regulamentação, com base na 36. 
obrigatoriedade de contrapartida para garantir 
eqüidade entre empreendedores culturais 
locais, e os nacionais e internacionais.

Promover intercâmbio de atividades culturais 37. 
entre Estados e Municípios.

Criação de órgão gestor de direito autoral, 38. 
instituindo Conselhos de Defesa para o 
Direito Autoral, no âmbito municipal ou 
intermunicipal, criando patentes culturais, com 
o objetivo de registrar e difundir os direitos 
de propriedade intelectual (“PROCON do 
Direito Cultural”).

3 – Patrimônio Cultural

Criar um incentivo nacional de cultura 1. 
popular, que ficaria responsável pela política 
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de titulação do patrimônio imaterial brasileiro, 
garantindo assessoria técnica e orçamento 
próprio.

Prever políticas de incentivo aos bens 2. 
imateriais titulados como patrimônio imaterial 
da cultura brasileira, tais como: aposentadoria 
e acesso a recursos dos fins de incentivo e leis 
de incentivo cultural e fundo da cultura.

Criar um sistema nacional de prevenção de 3. 
patrimônio, com a criação de institutos e uma 
política de titulação do patrimônio material.

Criar, desenvolver e difundir uma rede 4. 
de informações referente à produção e à 
prevenção do patrimônio cultural material 
e imaterial.

Criar mecanismo de incentivo para que 5. 
as prefeituras estabeleçam convênios com 
as associações e entidades representantes 
dos grupos de folclore (cultura popular 
tradicional) nos seus Municípios.

Incentivar a organização dos brincantes e 6. 
portadores da cultura popular em associações.

Incentivar, nos Estados e Municípios, a 7. 
criação da lei dos mestres (tesouros vivos), 
concedendo uma pensão vitalícia a eles.

Prever, na implantação de projetos industriais, 8. 
a exigência da apresentação de relatórios e 
impacto cultural, patrimonial 
e arqueológico.

Garantir que o fundo nacional de cultura 9. 
destine recursos específicos para o patrimônio.

Criar, e/ou fortalecer os fundos de cultura, em 10. 
todos os níveis de governo.

Definir percentuais específicos para grupos 11. 
da cultura popular tradicional, nas leis de 
incentivo e fundo de cultura.

Criar lei federal, regulando a criação  12. 
de conselhos municipais e estaduais de 
cultura, prevendo orçamento independente 
das secretarias de cultura de Estado e 
do Município.

Criar ou fortalecer os conselhos municipais de 13. 
patrimônio e cultura, com caráter deliberativo, 
paritário e fiscalizador, por intermédio de 
fóruns, garantindo assessoria técnica e suporte 
financeiro aos mesmos.

Organizar, com o Ministério da Justiça, 14. 
um seminário nacional sobre direitos 
culturais, direitos difusos e direitos 
coletivos e, principalmente, sobre os 
direitos dos brincantes e portadores da 
cultura tradicional sobre imagens, 
expressões artísticas, musicais e o 
conhecimento tradicional.

Criar um órgão regulador com participação 15. 
de órgãos pertinentes do governo e de 
representantes dos segmentos artísticos 
nacionais que garanta a transparência do 
sistema de arrecadação e distribuição dos 
direitos autorais e intelectuais provenientes 
dos produtos culturais.

Implementar mecanismos de transparência na 16. 
aplicação dos recursos públicos da cultura, em 
todos os níveis.

Implementar a educação patrimonial como 17. 
disciplina obrigatória em todos os níveis 
e modalidades de ensino formal, em uma 
perspectiva transdisciplinar.

Regulamentar o texto da Constituição 18. 
de 1988 que determina a regionalização 
e descentralização efetiva dos meios de 
comunicação, garantindo a produção local 
e o intercâmbio cultural regional.

Estimular e apoiar por meio de recursos 19. 
dos fundos, nacional e estadual de cultura, 
a criação e a modernização de centros de 
memória documental e de arquivos 
históricos do âmbito dos Municípios.

Fomentar a criação e a modernização 20. 
de museus arqueológicos, históricos e de 
interesse cultural, com recursos técnicos 
e equipamentos necessários à exposição e à 
salvaguarda de acervos reunidos em 
cada Município.

Uso público do patrimônio edificado.21. 

Regulação específica de prevenção para o 22. 
patrimônio edificado.

Criação, fortalecimento de institutos 23. 
históricos e geográficos municipais, para 
apoiar a pesquisa e registro da história local.

Priorizar, junto a institutos (IPHAN), 24. 
a identificar e documentar a promoção 
do patrimônio e da memória social dos 
movimentos migratórios.
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4 – Cultura É Cidadania
e Democracia

Criar, de forma a mais representativa possível, 1. 
conselhos municipais de cultura, fortalecendo 
os já existentes no sentido de terem efetiva 
participação e poder de deliberação nas  
políticas municipais e estaduais de cultura.

Construção de centros culturais em cada 2. 
Município, para exercício de atividades relativas 
à cultura, com condições adequadas e estí  mulo 
às várias formas de manifestação cultural.

Currículo multicultural nas escolas, 3. 
oferecendo, ao mesmo tempo, ao professor de 
artes, subsídios e atualizações para exercício de 
seu trabalho com qualidade.

Criação, nos conselhos estaduais de cultura 4. 
e nos conselhos municipais de cultura, de 
Câmara do Livro.

Criação do Estatuto do Trabalhador 5. 
Cultural, incluindo benefício da aposentadoria 
e outros benefícios.

Fortalecer as instituições públicas culturais, 6. 
com realização de concurso público e efetivo 
controle social.

Deve ser resguardada, diuturnamente, a 7. 
diversidade cultural, religiosa, sexual, social de 
cada comunidade.

Este grupo alerta as autoridades, em todos os 8. 
níveis, para o fenômeno do preconceito e da 
violência explícitos que tem ocorrido, por parte 
de segmentos religiosos, contra as manifestações 
culturais e religiosas afro-descendentes.

Criação de espaços culturais e de arte que 9. 
atenda a um conjunto de escolas, em horários 
alternativos, propiciando a integração entre 
alunos de diferentes escolas e entre diferentes 
artistas e produtores de arte.

Reforçar o apoio e incentivo cultural, por parte 10. 
do poder público, às organizações da sociedade 
civil, que desenvolvem projetos sociais que 
promovam a cidadania e a inclusão social.

O grupo recomenda que o gestor estadual 11. 
de cultura tenha presença freqüente nos 
Municípios das diferentes regiões do Estado.

Que garanta, constitucionalmente, recursos 12. 
destinados especificamente à cultura.

Estabelecer calendário estadual e municipal, 13. 
garantindo-se a participação de 50% de artistas 
e manifestações locais.

Criação de biblioteca municipal, com dotação 14. 
orçamentária específica.

Democratização dos recursos nacionais 15. 
destinados à cultura, para todas as regiões 
do Brasil.

Facilitação e desburocratização do acesso 16. 
aos recursos públicos, em todos os níveis, 
garantindo-se a acessibilidade aos segmentos 
populares; acesso este que será universal e de 
qualidade, recomendando-se que, em cada 
centro cultural, haja uma referência para 
orientação daqueles que desejam este acesso.

5 – Comunicação É Cultura

Ampliação dos pontos de acesso para transmissão 1. 
de canais comunitários de TV a cabo.

Concessão de maior número de rádios 2. 
comunitárias e disciplinar as concessões, de 
acordo com as demandas locais.

Concessão de espaços obrigatórios para 3. 
veiculação de bens culturais, serviços, produtos 
e outros por intermédio da mídia de massa, 
como: televisão, rádios, jornal, cinema, mídia 
eletrônica e outros.

Construção de espaços culturais multimídia 4. 
que atendam às diversas áreas culturais.

Que os governos sejam mediadores na 5. 
divulgação dos instrumentos legais de incentivo 
à cultura, junto às empresas/organizações 
privatizadas, enfatizando o custo-benefício local.

Garantir a quebra do monopólio nos meios 6. 
de comunicação e incentivar a regionalização 
da programação.

Incentivar, legalizar e viabilizar recursos para as 7. 
rádios e TVs comunitárias, fanzines, produções 
literárias e todo o tipo de arte alternativa.

Garantir a inclusão digital e a capacitação 8. 
técnica obrigatória em escolas públicas, 
municipais e estaduais, formando 
profissionais de cultura aptos a utilizar as 
tecnologias modernas.

Criar bancos de informações culturais, 9. 
municipais, estaduais e federal, interligados.
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Garantir a criação de pontos de cultura, 10. 
administrados por membros da sociedade 
civil organizada, nos diversos Municípios.

Entender comunicação cultural também 11. 
como integração e organização e, neste sentido, 
promover encontros setoriais e intersetoriais, 
em nível municipal, estadual e federal, 
com regularidade.

Substituir, na grade curricular do ensino 12. 
fundamental e médio, a disciplina de educação 
artística, pela de atividades culturais, aqui 
entendida como instrumento capaz de 
promover, efetivamente, a cidadania.

Garantir mecanismos de financiamento 13. 
que fomentem e consolidem espaços de 
comunicação cultural, a saber:

a. Parques gráficos; comunitários, municipais, 
estaduais e nacionais, com o objetivo de 
difundir as diversas atividades culturais 
e comunitárias.

Instalar anfiteatros nas comunidades, 14. 
com o propósito de oferecer espaço físico 
para as mais diversas manifestações culturais 
e comunitárias.

Propor, acompanhar e viabilizar espaços, com 15. 
monitores que atendam oficinas e exposições.

Viabilizar as ações que integram, em âmbito 16. 
regional, as manifestações culturais.

Tornar possível o intercâmbio por meio de 17. 
conselhos regionais e estaduais, que valorizem 
os atos culturais.

Sensibilizar a iniciativa privada, 18. 
além dos órgãos públicos, a desenvolver 
projetos construtivos.

Vinculação em rádios, jornais, revistas, 19. 
matérias que se tornem crescimento cultural.

Fazer valer o lado emocional da população, em 20. 
relação às práticas artísticas, por meio 
de informação e apresentações em vários 
setores, como: empresas, igrejas, parques, 
feiras etc.

Adotar, junto aos centros de ensino, ações 21. 
referentes às manifestações culturais. Dar 
condições aos estudantes de terem em seu 
currículo escolar, matérias de cunho 
artístico e cultural.

Propor, junto aos órgãos públicos, uma melhor 22. 
distribuição dos recursos e fazer valer o aspecto 
participativo e democrático dos projetos.

Fomentar a criação de rádios comunitárias e 23. 
garantir a capacitação técnica de radiodifusão 
para indivíduos ligados às comunidades, 
para que as demandas das mesmas sejam 
priorizadas, criando e capacitando um 
conselho de moradores para a fiscalização 
periódica das rádios.

Fomento à montagem de cineclubes, 24. 
preparados para a difusão de conteúdos 
audiovisuais, para a produção de conteúdos 
locais e regionais e para a capacitação de 
gestores e formação de realizadores, nas mais 
diversas áreas do audiovisual.

Fomento, e/ou criação de mecanismo de 25. 
distribuição de produções e conteúdos, seja por 
transmissão (satélite), seja por suportes físicos, 
como DVDs ou discos rígidos.

Disponibilização da produção audiovisual, 26. 
custeada com recursos da renúncia fiscal, para 
cineclubes, centros culturais, secretarias de 
cultura e instituições culturais.

Ampliação de programas como “Cultura Viva” 27. 
e “Casa Brasil”.

Promover reformulação de legislação de 28. 
direitos autorais, em difusão de obras artísticas 
e culturais, facilitando o acesso por parte das 
instituições culturais.

Ampliar a discussão e agilizar a aprovação das 29. 
leis gerais de telecomunicações e regionalização 
do audiovisual, regulamentando o acesso de 
produtores independentes aos mecanismos da 
produção e da difusão.

Descentralizar, para todos os 30. 
Municípios, os recursos públicos, 
de acordo com as proporções de demanda, 
a partir de seu mapeamento.

Criação de telecentros com estruturas 31. 
suficientes e eficazes, para a produção e 
a difusão de conteúdos das mais diversas 
manifestações artísticas e culturais.

As campanhas institucionais governamentais 32. 
devem contemplar a cultura.

Fomentar a formação de novos realizadores e 33. 
produtores de arte e cultura em geral.
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Criação de bibliotecas comunitárias com 34. 
acervos adequados e renovados.

Apoio à Proposta de Emenda Constitucional nº 35. 
150/1200, que destina 2% do orçamento público 
para a cultura.

C on f e r ê n C ia  e s ta d ua l 
d o  M a r a n hÃo

1 – Gestão Pública da Cultura

Implantar o Sistema Estadual de Cultura, de 1. 
modo a disponibilizar o livre acesso aos espaços, 
equipamentos e serviços dos órgãos relacionados 
com a cultura, como museus, arquivos, 
bibliotecas, centros culturais, teatros, escolas 
de música, de teatro e similares, obedecendo a 
diversidade cultural do Estado.

Criar o Conselho Estadual de Cultura, 2. 
obedecendo a paridade e representatividade 
dos Municípios do Maranhão, com caráter 
normativo, fiscal e deliberativo, respaldado na 
realização de um seminário, com participação 
dos representantes municipais.

Incentivar a criação do Fórum Permanente 3. 
de Cultura do Estado e dos Fóruns Regionais 
de Cultura, para a discussão dos problemas 
relacionados às ações culturais do Estado.

Identificar, estudar e valorizar a cultura  4. 
zdos quilombolas e indígenas, reconhecendo-os 
como produtores culturais e garantindo-lhes o 
acesso aos benefícios das políticas culturais.

Elaborar um calendário estadual de cultura, 5. 
considerando as características dos Municípios e 
suas etnias, complementado com feiras, festivais 
e outros eventos.

Estabelecer critérios democráticos de distribuição 6. 
orçamentária, de modo a contemplar os Municípios, 
signatários do Sistema Nacional de Cultura.

Identificar, registrar e preservar o patrimônio 7. 
material e imaterial do Estado, dentro da 
diversidade étnica e cultural, fazendo cumprir 
as leis específicas.

Realizar ações conjuntas com as secretarias de 8. 
Educação, permitindo que os valores culturais 
sejam considerados na elaboração de livros 
didáticos e na prática didático-pedagógica, 
respeitando a formação étnica e cultural do 
Estado, a exemplo da Lei nº 10.639.

Estabelecer política de formação de recursos 9. 
humanos, de modo a permitir a constituição 
de equipes multidisciplinares para atuarem na 
gestão cultural do Estado.

Estimular a criação de Órgãos Gestores de 10. 
cultura, Conselhos e Fundos municipais, 
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buscando unificar a estrutura do Sistema 
Estadual de Cultura.

Implementar programas de inclusão social 11. 
para crianças, adolescentes, terceira idade, e 
portadores de necessidades especiais, na prática 
da arte e cultura.

Adotar e incentivar a prática de consórcios 12. 
públicos para a área cultural, promovendo 
a articulação com a iniciativa privada e os 
movimentos sociais.

Estimular a articulação da política de cultura com 13. 
outras políticas públicas, como educação, saúde, 
turismo, assistência social, agrária e ambiental.

Estimular a criação do sistema estadual 14. 
de museus.

Valorização dos autores regionais, póstumos e 15. 
vivos, com a publicação dos seus trabalhos pelo 
Ministério da Educação, numa cota de 50%, 
para distribuição aos estudantes das escolas 
públicas, em relação à literatura universal.

Realizar concursos e festivais regionalizados, 16. 
com premiações, para selecionar os trabalhos a 
serem incorporados no programa de literatura 
para os estudantes (Ministério da Educação e 
Secretaria de Educação e Cultura).

Publicação de catálogo do Estado sobre 17. 
as manifestações artístico-culturais, com 
atualização anual.

Recomendar, ao poder público estadual, a 18. 
criação e adoção de um plano de cargos, 
carreira e salário, e contratação – por meio de 
concurso público – de técnicos capacitados 
para a gestão cultural.

Recomendar ao poder público estadual o 19. 
reconhecimento da Agenda 21 de Cultura, item 
10, como caráter central das políticas públicas 
de cultura do Estado, incluindo plano diretor 
e planos plurianuais.

Aperfeiçoar os regulamentos dos planos 20. 
fonográfico, literário e de apoio à produção 
cultural da Secretaria da Cultura, tornando-
os mais democráticos, incentivando a 
produção dos Municípios, com critérios 
estabelecidos de julgamento de composição 
da comissão julgadora das obras literárias e 
musicais a publicar, bem como criação de um 
plano de distribuição dos livros e discos aos 
Municípios maranhenses e a todo o país, com 

deliberação do Conselho Estadual de Cultura, 
com ampla divulgação na Imprensa, pela 
Secretaria de Comunicação.

Realização de seminários regionalizados para 21. 
debater o funcionamento do Sistema Estadual 
de Incentivos Fiscais à Cultura, da Lei e do 
Fundo Estadual de Cultura.

Realização de cadastros de dirigentes municipais 22. 
de cultura, de empresas e empresários, de 
associações culturais e artistas, propiciando a 
criação de uma rede estadual de cultura.

Promover a integração das entidades 23. 
do Sistema “S” (SEBRAE, SESC, SESI, 
SENAI), no processo de planejamento da 
política cultural maranhense, incluindo 
mecanismos de captação de recursos para 
sua execução.

Criação de um programa de intercâmbio 24. 
cultural, com grupos de arte e artistas, entre 
Municípios, propiciando maior visibilidade às 
culturas municipais e regionais.

Criação de programas artístico-culturais 25. 
infanto-juvenis, com ações pedagógicas previstas 
na grade curricular municipal e estadual.

Realização do mapeamento cultural 26. 
do Maranhão.

Criação de um plano de marketing cultural, 27. 
para promoção da imagem institucional do 
Maranhão e dos seus valores culturais.

Criação de programas de difusão das diversas 28. 
linguagens artísticas maranhenses nos sistema 
de rádio-difusão e TV, no Maranhão.

Estabelecimento dos prazos antecedentes, 29. 
no processo de elaboração da próxima 
Conferência Estadual de Cultura, com 
comunicação prévia aos Municípios, 
divulgação de suas condições de realização e 
dos seus conteúdos.

Repassar os relatórios, contatos dos 30. 
participantes e demais documentos da 
Conferência a todos os participantes, via 
Correio ou on line, e dando ampla divulgação 
junto aos meios de comunicação e às 
autoridades estaduais e municipais.

Recomendar que haja uma política de 31. 
comunicação que promova campanhas 
educativas no rádio e televisão, com vistas a 
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combater a erotização infanto-juvenil, nas 
atividades culturais.

Criação de programas de registro e 32. 
documentação das manifestações artísticas 
maranhenses, para sua projeção sistemática 
nas emissoras de televisão.

Garantir que o Conselho Estadual de Cultura 33. 
tenha mandato de dois anos, com rotatividade 
na administração, entre um membro gestor 
público e um representante da sociedade civil, 
incluindo a representatividade dos Municípios.

Garantir que a Conferência Estadual 34. 
de Cultura tenha periodicidade bienal, 
coordenada pela sociedade civil e o Executivo 
Estadual, devendo ser organizada a cada seis 
meses, com representantes dos Municípios, de 
forma paritária, com recursos assegurados no 
orçamento do Estado.

Estimular a gestão participativa nas 35. 
administrações dos espaços culturais.

Garantir a ampliação de verbas para a cultura, 36. 
no orçamento público estadual, com ênfase 
para a pesquisa, circulação e a produção 
cultural.

Garantir espaços permanentes de discussão 37. 
sobre a questão cultural, nos planos 
de desenvolvimento estadual, de acordo 
com a Constituição Estadual e as diretrizes 
e metas orçamentárias.

Recomendar ao poder público a inserção de 38. 
atividades artístico-culturais maranhenses em 
todos os Encontros Oficiais do Estado.

Estabelecer critérios transparentes 39. 
previamente divulgados em editais que 
contenham:

a. estabelecimento de um piso de valor por 
área de atuação cultural e profissional;

b. respeito aos critérios de pagamento (cachês, 
salários etc.) já existentes nos sindicatos.

Assegurar a vinculação orçamentária prevista 40. 
na PEC nº 150, que destina 1% aos Municípios, 
1,5% aos Estados e 2% para a União.

Criar um grupo multidisciplinar, para 41. 
acompanhar o investimento público que possa 
também estabelecer e pré-definir critérios da 
avaliação dos resultados da ação cultural.

Fomentar meios alternativos de financiamento, 42. 
para que os empresários possam patrocinar os 
artistas e grupos locais de arte.

Garantir incentivo, difusão e resgate das 43. 
estórias infantis, contos, lendas, brincadeiras, 
cantigas de roda, literatura de cordel etc.

Garantir incentivo financeiro para a construção 44. 
de teatros comunitários e criação de escolas de 
teatro para os Municípios do Estado.

Garantir o cumprimento do dispositivo 45. 
constitucional referente à veiculação regional 
da produção cultural, por meio de mecanismos 
de fiscalização.

Incentivar a prática do artesanato como 46. 
expressão cultural, em matérias-primas como 
madeira, alumínio, bordados, couro, argila, 
palha, taboca, babaçu, entre outras.

Estimular a organização de pólos de articulação 47. 
das políticas de cultura, nas micro-regiões 
do Estado, com o envolvimento de gestores 
estaduais, de Municípios, empresários e 
sociedade civil.

Recomendar ao Governo Estadual, que os 48. 
assessores de cultura das gerências regionais 
sejam da região, ligados aos movimentos 
culturais e cumpram a política aprovada na 
Conferência Estadual.

2 – Economia da Cultura

Criar feira do produtor cultural 1. 
e cooperativas culturais, para gerenciar a 
produção artístico-cultural.

Encaminhar para Assembléia Legislativa do 2. 
Maranhão o Projeto de Criação do Sistema 
Estadual de Cultura.

Instituir uma política tributária diferenciada 3. 
para empreendedores culturais e atividades 
artístico-culturais, a partir da redução ou 
isenção de impostos.

Sugerir a garantia de 2% do orçamento 4. 
da União, para investimentos na cultura, 
sendo que, uma parceria com o Estado e o 
Município, disponibilizaria estes, 0,5% dos 
seus orçamentos.

Desenvolver linhas de financiamento com 5. 
instituições de crédito para a aplicação em 
projetos culturais.
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3 – Patrimônio Cultural

Recomendar a elaboração de uma Lei Municipal 1. 
de proteção e salvaguarda do patrimônio 
cultural, em cada Município.

Apoiar as áreas de remanescentes de quilombos, 2. 
desenvolvendo projetos de qualificação e 
promoção das comunidades, 
no campo da educação e da cultura.

Valorizar a diversidade das manifestações 3. 
culturais afro-descendentes e indígenas, 
recomendando incentivos em outros centros, no 
lugar de origem no Estado.

Reconhecer e apoiar as manifestações culturais 4. 
do calendário popular, consagradas em cada 
Município, apoiando a manifestação também no 
lugar onde ocorrem.

Criar mecanismos definitivos ou transitórios de 5. 
apoio, na implantação de museus municipais.

Constituir e qualificar comissões técnicas, para 6. 
organizar o inventário de referências culturais 
de todos os Municípios do Estado, numa 
parceria entre o Estado e os Municípios.

Incentivar e aprovar o desenvolvimento e 7. 
a democratização do acesso às expressões 
artísticas (música, dança, teatro, pintura, 
escultura etc.), nos Municípios.

Recomendar políticas públicas permanentes que 8. 
considerem a salvaguarda dos bens culturais 
como estratégia de investimento do Estado.

Desenvolver ações de um registro e 9. 
documentação da produção artística anual dos 
Municípios e dos grupos a eles pertencentes, 
formando um arquivo estadual das artes.

Recomendar a criação e implantação 10. 
de centros de referência cultural,  nas 
diferentes microrregiões do Estado, em 
cidades representativas das áreas culturais 
responsável pelo inventário dos bens e acervos 
patrimoniais (naturais e culturais), em risco de 
desaparecimento e destruição. Os centros de 
referências culturais regionais se compõem de 
um diretor e uma comissão representativa dos 
artistas e agentes culturais da região.

Valorizar os agentes de reconhecida 11. 
importância, para a manutenção e 
transmissão de valores e práticas que 
configuram patrimônio cultural.

Garantir a preservação do patrimônio 12. 
ambiental, enquanto cenário e infra-estrutura 
nos quais se reproduziram e se reproduzem 
práticas econômicas e culturais.

Promover seminários, oficinas e colóquios, 13. 
disponibilizando ou contratando técnicos para 
treinamento em políticas culturais, leis culturais, 
preenchimento de formulários, nos Municípios.

Promover um projeto de educação patrimonial, 14. 
que inclua formação de agentes e incentivo 
à literatura patrimonial, com inclusão nos 
conteúdos escolares da rede estadual e 
municipal de educação, respeitando, em cada 
Município, os interesses específicos.

Recomendar, ao Governo do Estado, o 15. 
cumprimento da Lei Federal que trata da 
arqueologia, como importante vertente do 
patrimônio cultural de uma civilização, no que 
se refere às escavações em sítios históricos.

Criar mecanismos (a nível municipal) que 16. 
garantam a preservação dos sítios arqueológicos 
das comunidades remanescentes de quilombos 
e áreas indígenas, respeitando e valorizando as 
singularidades de cada comunidade.

Propor a criação de Departamento de 17. 
Propriedade intelectual e Direito Autoral ligado 
aos conhecimentos tradicionais populares.

4 – Cultura É Cidadania
e Democracia 

Implementar mecanismos, junto ao poder 1. 
público, que garantam recursos específicos 
para a capacitação de atores e entidades afins, 
para que se habilitem a produzir, com eficácia, 
projetos técnicos que venham realmente 
garantir, a estes atores, a participação e o 
acesso às verbas, aos fundos municipais, 
estaduais e federais para a cultura. E que seja 
feito dentro de um calendário que atenda, 
anualmente, a todos os Municípios do Estado 
do Maranhão;

Manter parceria com as Secretarias de Educação, 2. 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e 
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), 
para colocar em prática a Lei Federal nº 10.639, 
que institui o ensino de História e Cultura 
Africana e Afro-brasileira, nas escolas de Ensino 
Fundamental e Médio.

Criar Escolas de Arte nos Municípios onde 3. 
não houver.
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Divulgar amplamente o projeto “Ponto de 4. 
Cultura”, do Ministério da Cultura, nos 
Municípios do Maranhão.

Garantir a presença de profissionais 5. 
habilitados e concursados, na implementação 
de políticas publicas ligadas à Arte-Educação.

Garantir, de forma efetiva, a representatividade 6. 
popular do setor cultural, na elaboração  
das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano 
Plurianual (PPA) do Estado e Municípios.

Recomendar a criação de uma lei, em nível 7. 
estadual, que estabeleça uma pensão vitalícia 
aos Mestres da Cultura.

Criar centro de convivência de artistas idosos.8. 

Propor aos Municípios a criação de 9. 
centros permanentes de capacitação 
cultural, em parceria com o Estado, 
atendendo a clientela interna e as 
demandas da sociedade.

Estabelecer critérios para a contratação 10. 
de manifestações populares, preservando, 
valorizando e fortalecendo as nossas tradições 
nos Municípios e no Estado.

Garantir o direito à Cultura, para as pessoas 11. 
idosas, como está assegurado na política 
nacional e no Estatuto do Idoso.

Criar uma Escola de Moda que capacite 12. 
e incentive a produção com matéria-prima 
do Maranhão.

Criar bibliotecas públicas municipais 13. 
que promovam a inclusão digital e a 
revitalização do acervo bibliográfico 
naquelas já existentes.

Criar e incentivar projetos para a formação 14. 
de bandas, com aquisição de instrumentos e 
capacitação de professores de música.

Incentivar a criação e revitalização de pólos 15. 
universitários, nos diversos Municípios, 
promovendo o acesso ao ensino, à pesquisa e à 
extensão universitária.

Criar logomarca ou selo de autenticidade, para 16. 
cada região identificar seu artesanato.

Priorizar a música maranhense, nas festas e nos 17. 
eventos do Estado.

Incentivar e resgatar a música erudita 18. 
maranhense, autores e partituras.

Promover as oficinas de linguagens artísticas, 19. 
nas escolas, aproveitando os finais de semana.

Preservar os rios maranhenses como 20. 
patrimônio natural das cidades, articulando 
políticas ambientais e culturais eficientes.

5 – Comunicação É Cultura

Criar uma política de intercâmbio cultural entre 1. 
os Municípios.

Propor, ao Poder Público Estadual, mecanismos 2. 
de fiscalização da lei que garantam a 
veiculação, em sua grade de programação, a 
produção fonográfica dos artistas regionais e 
manifestações artísticas e folclóricas.

Fortalecer os meios de comunicações populares 3. 
já existentes como as rádios comunitárias, 
jornais alternativos, murais, entre outros.

Criar estratégias de visibilidade para 4. 
os atores culturais, de modo que estes 
possam garantir uma agenda cultural nos 
meios de comunicação.

Estimular o acesso da sociedade civil à 5. 
produção dos conteúdos (temas, assuntos) 
criados pelos meios de comunicação de massa, 
como parte do processo de apropriação 
destes conhecimentos.

Recomendar ao Poder Público Estadual que crie 6. 
um Plano Estadual, que inclua o rádio, a mídia 
eletrônica, a mídia impressa, de forma a garantir 
a veiculação da cultura do Estado.

Criar uma Ouvidoria Pública de Cultura, 7. 
para ouvir as sugestões, críticas, queixas e 
reclamações da Sociedade Civil.

Incentivar o engajamento da comunidade por 8. 
meio de oficinas culturais, pontos de cultura, 
treinamento de agentes multiplicadores culturais, 
encontros periódicos entre os atores culturais, 
acesso às salas de leituras nas comunidades.

Criar o Sistema Estadual de Informações 9. 
Culturais, com dados dos produtores culturais, 
artistas, folcloristas, jornalistas, Ministério 
Público, entes federados e instituições públicas 
e privadas (empresariado local), de modo a 
facilitar e acelerar a informação que circula na 
área cultural.
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Recomendar ao Poder Público Estadual 10. 
que garanta a transversalidade da cultura, 
propondo, por exemplo, a inserção de conteúdos 
programáticos que valorizem e disseminem a 
cultura local, na grade curricular das escolas da 
rede de ensino público e privado.

Recomendar ao Poder Público Estadual a 11. 
criação de centros de acessos à informação 
digital gratuita, por exemplo, Internet para 
Todos, de modo a facilitar a participação em 
projetos e programas da área cultural.

Garantir a criação de Bibliotecas Públicas e 12. 
itinerantes, principalmente nos Municípios 
e. ao mesmo tempo, garantir apoio técnico, 
financeiro, logístico às já existentes.

Implantar e manter nas Bibliotecas Públicas 13. 
Municipais e Estaduais e nas escolas, sistemas 
informatizados interligados à internet, 
para pesquisas.

Incentivar a criação de programas de inserção 14. 
cultural para os grupos locais que trabalhem 
a arte como portadores de necessidades 
educacionais especiais.

Elaborar uma política continuada (em parceria 15. 
com a Universidade, Sistema “S” e outros 
centros de formação) para oferecer a capacitação 
necessária (treinamentos, seminários, cursos 
etc.) aos atores da cultura, para que possam 
adquirir, permanentemente, as competências 
específicas para a elaboração de projetos.

Proporcionar, e/ou impulsionar o intercâmbio 16. 
cultural entre os grupos culturais e as escolas, 
a fim de valorizar a formação educacional dos 
alunos e dos atores culturais e contribuir para 
elevação da auto-estima destes atores.

Promover a integração entre as escolas 17. 
e as comunidades, com a participação 
de organizações governamentais e não-
governamentais, criando e desenvolvendo 
serviços educativos (visitas orientadas a museus 
e lugares históricos, recitais, exposições, mostras 
culturais nos colégios etc.), interligando cultura, 
educação, turismo e meio ambiente.

C on f e r ê n C ia  e s ta d ua l 
d o  M ato  g ro s s o 

1 – Gestão Pública da Cultura

Criar e integrar programas permanentes 1. 
de capacitação de agentes e conselheiros 
culturais nos Municípios, para gerar um 
mapeamento qualitativo, por meio de recursos 
assegurados pelo poder público estadual e 
federal, implementando também uma política 
estadual de formação de recursos humanos 
para a cultura, com cursos técnicos e de nível 
superior que contemplem a diversidade de 
segmentos da cadeia produtiva do Estado, 
incluindo-se a realização de concursos 
públicos.

Criar um sistema integrado de informações 2. 
culturais para subsidiar ações do Estado, 
gerando índices que orientem a elaboração de 
políticas públicas. Sugere-se o fornecimento, 
pelo Ministério, de um software de gestão 
básica de cultura para os Municípios.

Democratizar e descentralizar o universo 3. 
dos recursos para a cultura, repassando 
diretamente 50% do Fundo Estadual de 
Cultura, para os Fundos Municipais, geridos 
pelos respectivos conselhos, a fim de beneficiar 
a produção cultural independente. Os outros 
50% serão destinados a projetos aprovados 
pelo Conselho Estadual, por intermédio de 
editais que contemplem, no decorrer do ano, 
com maior eficiência, os diversos segmentos 
culturais do Estado. 

Reformular a lei do Conselho Estadual de 4. 
Cultura, tornando-o tripartite e paritário.

Estimular a institucionalização, formação e 5. 
o reconhecimento de um fórum de cultura 
da sociedade civil, não governamental, 
independente, itinerante e suprapartidário, 
no qual se assegure a igualdade de condições 
de concorrência à representatividade de todos 
os pólos e expressões culturais do Estado e 
que indicará, por meio de eleição direta, os 
representantes da sociedade civil no Conselho 
Estadual de Cultura. Reconhecer também, 
um fórum de gestores públicos de cultura, 
que visará ter representatividade no Conselho 
Estadual, via segmento setor público.

2 – Economia da Cultura

Dos recursos do fundo de fomento 1. 
para 2006, 90% atenderá aos projetos da 
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comunidade cultural de Mato Grosso; 
mudança urgente da lei.

Distribuição eqüitativa dos recursos para os 2. 
Municípios, em Mato Grosso.

Trabalhar o processo orçamentário nos três 3. 
níveis de governo, em busca de ampliação do 
financiamento, a partir do orçamento fiscal e 
vinculação de receita, de acordo com a PEC 150.

Mapear a cadeia produtiva da cultura, 4. 
em Mato Grosso.

Implantar política de capacitação de agentes 5. 
culturais, em todo o Estado.

3 – Patrimônio Cultural

A partir de projetos que garantam a 1. 
multifuncionalidade, construir e ampliar  
a rede física da cultura, em todos os 
Municípios: museus, biblioteca, anfiteatros, 
casas de cultura e outros.

Garantir, no quadro das Secretarias Municipais de 2. 
Cultura, por concurso público, a capacitação de 
recursos humanos, nas diversas áreas dos saberes 
culturais ligados ao cuidadodo patrimônio.

Salvaguardar, em todos os aspectos, a 3. 
preservação, conservação e manutenção do 
patrimônio cultural material e imaterial, a 
partir do reconhecimento efetivo dos bens 
patrimoniais de cada Município.

Criar, nos Municípios, centros de memória, 4. 
com a finalidade de levantar, mapear, 
inventariar as diversas formas de expressão 
culturais, descentralizando as ações do IPHAN, 
levando a cabo a municipalização da cultura.

Promover discussão entre cultura e educação, 5. 
com base nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN’s), para inserir todas as formas 
expressivas da arte, na formação da cidadania, 
compromissada com os bens patrimoniais da 
cultura.

4. Cultura é Cidadania 
e Democracia

Fomentar a criação de calendários culturais, a 1. 
níveis municipal e estadual que contemplem, 
apóiem e divulguem eventos culturais.

Reconhecer e regulamentar as atividades do 2. 
produtor cultural, como profissão.

Criar mecanismos para promover intercâmbios 3. 
de cultura e vários equipamentos artísticos 
intermunicipais e interestaduais, extrapolando 
os limites das capitais.

 Reformular a lei do fundo estadual de cultura, 4. 
de modo que a avaliação de projetos culturais 
fique sob a responsabilidade de uma câmara 
técnica, que represente cada área cultural, com 
membros contratados para este fim. 

Na formulação das políticas públicas de 5. 
cultura para o Estado de Mato Grosso, é 
responsabilidade do Conselho Estadual de 
Cultura, assegurar a transversalidade dos 
programas culturais com outros órgãos 
do governo estadual, de acordo com o 
planejamento estratégico de cada órgão, 
disponibilizando, para tanto, um banco 
de projetos culturais da comunidade, para 
direcionar as ações culturais desenvolvidas 
pelas demais pastas dos governos estadual e 
municipal.

5 – Comunicação É Cultura

Criação de pontos digitais de cultura, nos 1. 
Municípios-pólo do Estado.

Criar um conselho de comunicação pautado 2. 
na transversalidade com a cultura, de caráter 
deliberativo com a participação eqüitativa 
do Poder Público e da sociedade Civil, para 
regulamentar a programação das rádios e TVs 
públicas, gerida pelo Estado (TV Assembléia, 
Canal 20 etc.).

Criar mecanismos de conscientização e 3. 
implantação da comunicação cultural e 
popular, no currículo escolar básico.

 Criar espaços, nos centros culturais, e dotá-4. 
los de equipamentos técnicos para a utilização 
da classe artística e sociedade civil, no intuito 
de fomentar a produção de conteúdos para os 
meios de comunicação. 

Ampliar o núcleo de pesquisa, em 5. 
comunicação audiovisual, contemplando os 
produtores culturais e os jovens interessados 
num aprendizado mais amplo sobre o universo 
e as implicações étnicas, sociais, econômicas, 
poéticas e culturais destas mídias e o acervo de 
obras acumulado durante a  sua história.
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C on f e r ê n C ia  e s ta d ua l 
d o  M ato  g ro s s o  d o  su l

1 – Gestão Pública da Cultura

Criar e fortalecer o Sistema Único de Cultura.1. 

Apoiar a PEC Nacional.2. 

Construção, reforma e uso de espaços físicos 3. 
nos municípios de pequeno e médio porte.

Criar mecanismos de investimentos 4. 
na cultura local para o fortalecimento e 
resgate da cultura popular.

Democratização do FIC dos Estados para que 5. 
seja distribuído igualitariamente para o interior.

Criar dentro das Secretarias de Cultura, 6. 
departamento para atender os municípios.

Ampla divulgação dos financiamentos e dos 7. 
critérios de concorrência para investimentos 
e/ou patrocínio de projetos.

Capacitar agentes e produtores culturais 8. 
dos Municípios para a elaboração de projetos 
submetidos à aprovação e fiscalização 
do Conselho.

Realizar conferências estaduais e municipais de 9. 
forma periódica.

Intercâmbio com Paises do Mercosul.10. 

Que todas as propostas e moções sejam 11. 
ampliadas e enviadas aos municípios.

Fazer moção ao Ministério da Educação para 12. 
que os arte-educadores, professores de educação 
artística, desenvolvam trabalho nas escolas em 
parcerias com as secretarias de cultura. 

Ampliação do projeto “educom”(rádio e tv 13. 
nas escolas) com definição de cotas anuais 
de 45 pontos para todo os Estados e 5 para o 
Município de Campo Grande.

Apoio total e irrestrito ao Projeto de Lei 256/91 14. 
referente a regionalização da programação 
cultural artística e jornalística das emissoras de 
rádio e TV.

Criação de divulgação de jornal impresso 15. 
gratuito e específico para divulgação das 
produções culturais locais.

Elaboração de estudo para a implantação de 16. 
projeto piloto de TV comunitária que abranja  
as principais regiões do Estado, com parceria 
das Universidades e do Governo.

Criar uma agenda cultural integrando 17. 
Municípios, Estados e União divulgando todos 
os eventos culturais.

Implantação da biblioteca itinerante, visando 18. 
atingir áreas de difícil acesso.

Realização de programa de rádio com ênfase 19. 
cultural.

Incentivar as associações de bairro para a 20. 
criação de rádios comunitárias.

Criar uma centrar de atendimento municipal 21. 
para a divulgação dos eventos culturais.

Sugerir que a Secretaria Estadual de Cultura, 22. 
crie um programa de apoio técnico para 
auxiliar os Municípios na implantação das 
rádios comunitárias.

2 – Economia da Cultura

Trabalho de sensibilização entre as empresas 1. 
de Mato Grosso do Sul sobre a importância do 
investimento em cultura e retorno em Marketing 
Cultural, enfocando os mecanismos de renúncia 
fiscal (Lei do Mecenato e Lei Rouanet).

Organizar cursos de formação e capacitação de 2. 
artistas, gestores e produtores para que o acesso 
aos mecanismos de financiamento de cultura 
sejam democratizados e para que estejam aptos 
para elaborar projetos de cultura.

Implantar mecanismos de fiscalização 3. 
(conselho fiscal) nos fundos municipal, 
estadual e nacional de cultura para promover 
um controle ético dos recursos destinados às 
atividades culturais.

Implementar uma cadeia produtiva 4. 
de cultura.

Propor um Projeto de Lei que crie um sistema 5. 
previdenciário cujo enfoque seja a garantia 
dos direitos trabalhistas dos artistas.

3 – Patrimônio Cultural

Mapeamento dos bens patrimoniais para a 1. 
implementação de instruções de processos 
de tombamento.
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Criação e implementação de legislação de 2. 
proteção em nível municipal e maior difusão das 
legislações vigentes dos níveis estadual e federal.

Promoção e financiamento de ações contínuas 3. 
voltadas à educação patrimonial, inclusive a 
inclusão desta matéria obrigatória no currículo 
escolar em nível fundamental nas escolas 
públicas e privadas, incluindo o financiamento 
de matérias didáticas de apoio a esta ação.

Fomentar ações de identificação, proteção 4. 
salvaguarda dos sítios arqueológicos e dos 
valores classificados como patrimônio imaterial.

Fomentar e promover linhas de créditos e 5. 
financiamentos para a manutenção e apoio a 
preservação do patrimônio cultural.

Promover a capacitação de gestores culturais 6. 
com o compromisso de formação de agentes 
culturais locais e regionais.

Estabelecer meios para o intercâmbio cultural, 7. 
nacional e internacional, em especial na região de 
MS com os países vizinhos (Bolívia e Paraguai) 

Aumentar e distribuir os recursos financeiros 8. 
oriundos do Governo Federal para o Estado e 
redistribuir aos municípios proporcionalmente

Criar câmaras setoriais voltadas as discussões 9. 
para a valorização do patrimônio cultural, nos 
níveis estadual e municipal 

Criar mecanismos para a valorização dos bens 10. 
patrimoniais (históricos / culturais) oriundos, 
principalmente das áreas de fronteiras com 
a Bolívia e Paraguai, contemplando os sítios 
arqueológicos e as paisagens culturais, para 
destacar os registros dos acontecimentos 
históricos da Guerra do Paraguai e retirada da 
Laguna, proporcionando assim uma reabertura 
da trilha da Retirada da Laguna

4. Cultura É Cidadania 
e Democracia

A efetivação pelos direitos dos fazeres culturais 1. 
através do Artigo 215 da CF, em todos os níveis 
e esferas de governo, para o exercício 
da cidadania e inclusão social pelas 
manifestações culturais

Gestão, tanto da SEC/MS como da 2. 
ASSOMASUL, das Associações das Câmaras 
de Vereadores de MS da Federação das 
Associações de Moradores de MS, da sociedade 

civil organizada bem como a Bancada Federal 
de MS pela aprovação da PEC que altera os 
dispositivos do Artigo 216 da Constituição 
Federal, no que tange aos investimentos na 
cultura pelas três esferas governamentais em 
caráter de urgência

A criação de Delegacias de representação 3. 
do Minc em todas as unidades da Federação, 
para uma melhor interlocução com esses 
Entes Federativos

A criação do Fórum Estadual de Gestores 4. 
Públicos da Cultura e que dele saia o 
representante dos Municípios no Conselho 
Estadual de Cultura, para uma melhor 
representatividade e defesa dos interesses 
da comunidade cultural junto ao referido 
Conselho Estadual, Poder Público e Sociedade 
Civil em cumprimento aos dispositivos da Lei 
federal nº 5.520

O estímulo pela SEC/MS à criação de Fóruns 5. 
e Conselhos Municipais de Cultura, com 
a composição entre o Poder Público e a 
Sociedade Civil

O Estímulo pela SEC/MS à criação de 6. 
Fundos Municipais de Cultura, consoante aos 
Percentuais estabelecidos na ordem de 1% do 
total de sua arrecadação para investimentos em 
ações culturais

Alteração dos atuais percentuais destinados ao 7. 
FIC/MS 0,68% para 1,5 % de sua arrecadação 
para investimentos em ações culturais

A promoção e oferecimento de cursos de 8. 
capacitação e qualificação dos produtores 
culturais e agentes culturais com investimentos 
de recursos públicos nas três esferas de governo 
para a gestão da cultura

A sugestão de outras linhas de financiamento 9. 
público da cultura ao MINC, tais como BNDS 
e outras Instituições e Organismos

Revisar a Legislação cultural e ambiental 10. 
visando a proteção á cultura em todas as  
esferas de governo

Descentralizar e interiorizar os investimentos 11. 
com recursos do Fundo de Investimentos 
Culturais –FIC MS 

Promover Festivais Institucionais de Cultura 12. 
com recursos do FIC/MS em todas as 
manifestações culturais.
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Facilitar e desburocratizar os meios de 13. 
financiamento garantindo maior abrangência 
de pessoas pelos programas e projetos 
aprovados para execução com recursos 
públicos nas três esferas de governo.

Simplificar os mecanismos de recepção dos 14. 
projetos (formulários e outros)

Definir regras claras, democráticas e garantir a 15. 
transparência na alocação de recursos públicos 
para a gestão de políticas culturais nas três 
esferas de governo. 

Instituir o Orçamento Participativo para as 16. 
políticas públicas relacionados à área cultural. 

Promover seminários e fóruns sobre cultura 17. 
nas três esferas de governo.

Mobilizar a sociedade civil para 18. 
as próximas conferências. 

Construir espaços de participação e 19. 
instrumentos de fornecimento de expressão 
cultural, tanto a nível urbano quanto rural.

Promover encontros regionais para debater 20. 
a situação da cultura nos diversos níveis de 
governo, contribuindo para construção de 
políticas públicas voltadas à cultura. 

Implementar Sistema Estadual de Cultura, 21. 
articulando com todas as esferas de governo.

Criar vinculo de compromisso com as 22. 
instituições de ensino superior.

Estabelecer parcerias com as Ong/’s para a 23. 
promoção da cultura.

Criar um link de acesso aos municípios na 24. 
página da internet da SEC/MS e do MinC.  

Potencializar as políticas culturais vocacionadas 25. 
aos interesses da comunidade cultural. 

Garantir programas de fomento à geração de 26. 
emprego e renda, como também a inclusão 
social através das manifestações culturais.

Incentivar econômica solidária como formato 27. 
para as cadeias produtivas.

Aquisição de equipamentos, instrumentos, 28. 
matéria-prima necessários aos trabalhos e 
performance culturais pelas três esferas 
de governo.

Formular políticas democráticas para a 29. 
ocupação dos espaços culturais, com geração 
de emprego e renda a partir dos produtos 
culturais confeccionados.

Contribuir para a formação de associações e 30. 
cooperativas voltadas à cultura.

Revisar a Legislação cultural e ambiental 31. 
visando a proteção à cultura em todas as 
esferas de governo.

Simplificar os mecanismos de recepção dos 32. 
projetos (formulários e outrso).

Instituir o orçamento participativo para as 33. 
políticas públicas relacionadas a área cultural.

Mobilizar a sociedade civil para 34. 
as próximas conferências.

Construir espaços de participação e 35. 
instrumentos de fortalecimento de expressão 
cultural, tanto a nível rural quanto urbano.

Promover encontros regionais para debater 36. 
a situação da cultura nos diversos níveis de 
governo, contribuindo para a construção de 
política públicas voltadas à cultura.

5 – Comunicação É Cultura

Buscar mais espaços na mídia estadual com 1. 
ênfase em televisão através da TV regional, 
para maior divulgação das atividades culturais, 
através da implantação de sucursais em várias 
regiões do Estado.

Instalação de rádio cultural comunitária 2. 
regional e atuar nas liberações junto ao 
Ministério das Comunicações.

Garantir por Lei a veiculação de musicas 3. 
regionais nos veículos de comunicação.

Investir nos meios  de comunicação que já 4. 
atuam no município fazendo parcerias.

Promover intercâmbio cultural entre as aldeias 5. 
indígenas e áreas rurais, comunidades negras, 
áreas urbanas e assentamento, resgatando seus 
valores e desenvolvendo a comunicação.

Garantir o domínio das novas tecnologias 6. 
de comunicação e de informação, 
empregando laboratórios de informática e 
construindo tele-centros com recursos das três 
esferas de governo.
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Realização de um encontro reunindo rádios 7. 
comunitárias e comerciais que tenham 
como tema inclusão e difusão dos artistas 
regionais(estipular e fiscalizar o cumprimento 
da Lei Estadual que obriga a execução de 
30%de musicas regionais 

Criação de cota mínima de 50 pontos 8. 
de cultura por estado e a garantia de suas 
implementações, co-gestão Estadual 
e Municipal 

Criação de Linhas de financiamento público 9. 
a fundo perdido para o fornecimento de 
equipamentos de rádio e TV comunitárias, 
teatros comunitários e espaços culturais

Estabelecimento de critérios transparentes 10. 
e concretos para a comunicação alternativa no 
Fundo Municipal de Cultura, FUNARTE e FIC 

Criação de uma gravadora pública em 11. 
convênio com a TVE, produtora para 
outras áreas

C on f e r ê n C ia  e s ta d ua l 
da  Pa r a Í Ba

1 – Gestão Pública da Cultura

Reconhecer que o poder público não impõe 1. 
orientações culturais, mas considera a 
autonomia das diversas manifestações culturais.

Possibilitar o acesso aos bens culturais 2. 
e aos equipamentos.

Garantir infra-estrutura para atividades 3. 
culturais comunitárias.

Definir canais e formas de debates e 4. 
participação nas decisões culturais do Estado, 
tais como fóruns, conselhos, conferências etc.

Elaborar projetos junto aos organismos 5. 
federais de custeio à cultura, para a obtenção 
de recursos que dará suporte aos programas do 
gestor estadual de cultura.

Apoiar a elaboração de projetos técnicos, para 6. 
equipar os espaços culturais públicos.

Mapear a cultura do Estado – registrar os 7. 
artistas, sua produção e suas manifestações, 
para atualizar o catálogo da produção 
cultural da Paraíba.

Criar e implantar Fundos Municipais 8. 
de Cultura.

Instituir e incentivar os festivais de arte.9. 

Instituir políticas públicas de cultura popular, 10. 
no âmbito regional.

Assegurar 2% do orçamento da União, 1,5% 11. 
do orçamento do Estado e 1% do orçamento 
municipal a serem alçados nos respectivos 
fundos de cultura (aprovação da PEC 150).

Elaborar Planos Municipais de Cultura.12. 

Promover Capacitação de Agentes Culturais.13. 

Criar Casas de Cultura.14. 

Construção de Escolas Intermunicipais 15. 
de Cultura.

Destinação de Recursos municipais,  16. 
estaduais e federais para adequação de 
estrutura física e aquisição de material 
para  equipamentos de cultura.
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Realização de diagnóstico e pesquisas sócio-17. 
econômicas, na área da cultura, buscando 
aprofundar o conhecimento sobre a identidade 
e os aspectos da cadeia produtiva.

Promover a valorização da Cultura Popular.18. 

Instituir secretarias municipais e estadual de 19. 
cultura, com autonomia própria.

Definição de Políticas Públicas, para 20. 
Intercâmbio Cultural, com regionalização 
dos recursos financeiros.

Criação de Comissão, Conselho e Câmaras 21. 
Setoriais com representatividade regional e 
com estrutura paritária.

Criação de Banco de Produção nas esferas 22. 
governamentais, com parceiros no comércio 
para financiamento de matéria-prima para 
artesãos e artistas plásticos, recebendo o 
retorno em peças artesanais.

Desmembramento da Secretaria, criando 23. 
uma, exclusivamente, para cultura, no âmbito 
estadual e municipal.

Disponibilização do MinC, aos Municípios 24. 
que aderiram ao SNC, de recursos materiais, 
informativos, além de assessoramento 
técnico e administrativo, para organização 
da gestão municipal.

Retornar a obrigatoriedade curricular 25. 
do ensino de música.

Assegurar 1% do orçamento público, em todas as 26. 
esferas a serem alocados em fundos de cultura.

Inserir no currículo escolar, obrigatoriedade do 27. 
ensino de história local.

Simplificar e desburocratizar os meios de 28. 
financiamentos culturais.

Incentivar o uso da literatura popular 29. 
na sala de aula.

Criar feira itinerante do livro.30. 

Criar um evento de capoeira para cada cidade.31. 

Criar e consolidar fóruns permanentes de 32. 
discussões entre agentes culturais.

Criar, e/ou implantar projetos de formação 33. 
continuada de artistas, em nível de graduação.

Criar Cadastro de entidades e artistas 34. 
por parte do Município.

Investimento prioritário de recursos na 35. 
sustentabilidade dos grupos culturais de 
bairros, da mesma forma que uma atenção 
maior da gestão pública governamental, nos 
equipamentos e espaços físicos de bairros.

Criação de editais públicos destinados aos 36. 
grupos culturais da sociedade civil.

Ação integrada dos planos e projetos 37. 
municipais. e/ou estaduais, com 
as escolas públicas.

Atenção especial às iniciativas voltadas 38. 
para a criação, e/ou o fortalecimento das 
incubadoras culturais.

Reformulação do Conselho Estadual de 39. 
Cultura, de forma a incluir a participação de 
representantes da sociedade civil.

Inclusão da música nordestina, no ensino 40. 
das escolas públicas, com ênfase para os trios 
de forró.

Assinatura pela presidência da república 41. 
do Decreto que estabelece modificações 
substanciais no funcionamento da 
Lei Rouanet.

Garantir a participação de sociedade 42. 
civil organizada nos planos, projetos e os 
respectivos orçamentos do Estado e das 
Prefeituras.

Promover gestão junto ao Congresso Nacional, 43. 
para aprovação da PEC que estabelece o 
mínimo de 2% para a Cultura.

2 – Economia da Cultura

Integrar a política cultural do governo ao 1. 
processo de desenvolvimento econômico, 
social e político do Estado.

Incentivar o intercâmbio das ações artístico-2. 
culturais com a política estadual de turismo, 
alicerçando-a por intermédio do fazer artístico, 
da preservação cultural e da memória, da 
conscientização pela vida e pelo meio ambiente 
e da elevação da auto-estima da população em 
relação ao lugar em que vive.

Ampliar a participação de todos que desejem 3. 
ser parceiros nesta cruzada de ação cultural.
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