
Consolidação das Propostas de Estratégia

Âmbito Estadual

Eixo I -Produção Simbólica e Diversidade Cultural

1.1. Estabelecer uma política cultural de formação, com uma carga horária mínima 

de 180 horas/oficina,  no período de um ano, que permita construir  vínculos 

entre os participantes das oficinas.

1.2. Criar  programa de educação estadual  não formal,  gerido e financiado pelas 

Secretarias  de  Educação,  de  Cultura,  de  Cidadania,  Assistência  e  Inclusão 

Social, que valorize, incentive e fomente as manifestações culturais populares e 

a produção artística de grupos e artistas que compartilham e disseminam, de 

forma  continuada,  seus  conhecimentos  culturais  e  artísticos  com  jovens, 

adultos e crianças. 

1.3. Criar programas de intercâmbio entre os grupos artísticos independentes e a 

educação formal, através de editais que promovam a circulação de trabalhos 

artísticos aos alunos da rede pública municipal,  com o acompanhamento de 

oficinas que tenham a duração mínima de 40 horas, legitimando o processo 

como produto final.
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1.4. Desenvolver uma prática de capacitação do arte-educador da educação formal, 

com a finalidade de instrumentalizá-lo e conscientizá-lo sobre seu papel dentro 

do âmbito escolar. 

1.5. Enviar à Assembléia Legislativa moção apelando para a discussão e aprovação 

do Projeto de Lei 214/09, que “Veda a exigência de comprovação de inscrição 

na Ordem dos Músicos do Brasil” e 223/09 que Declara o livre exercício da“  

profissão  de  músico  em  todo  o  território  do  Estado  de  São  Paulo,  em 

conformidade com o previsto no artigo 5º, incisos IX e XIII e no parágrafo único 

do artigo 170, todos da Constituição Federal e dá outras providências”. 

Eixo III  Cultura e Desenvolvimento Sustentável–

3.1. Realizar Conferências Anuais Metropolitanas de Cultura, de modo a fomentar a 

aproximação  e  o  desenvolvimento  de  estratégias  culturais  junto  à  Região 

Metropolitana de Campinas - RMC.

3.2. Reconhecer a existência e estimular a criação, manutenção e divulgação de 

Centros de Convivência  CECOs, de modo a viabilizar a captação de recursos–  

em parceria entre Secretarias. 

3.3. Propiciar projetos junto à Sociedade Civil e instituições, com articulação entre 

Cultura e Saúde, que envolvam a prevenção, conscientização e preservação, 
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por meio de campanhas de formação e inclusão, utilizando, como ferramenta, 

todas as manifestações artísticas e culturais.

3.4. Submeter a debate todos os Projetos de Escolas de Circo  públicas, de todas“ ”  

as  esferas,  no  Fórum  Estadual  de  Cultura,  Câmaras  Setoriais  de  Circo, 

Conselho Estadual de Cultura e entidades atuantes na área.

3.5. Garantir  acessibilidade  a  todos  os  espaços  e  equipamentos  culturais  às 

pessoas com necessidades especiais.

3.6. Implantar  uma  plataforma  em  software livre,  com  agregador  e  gerador  de 

conteúdo, vinculado ao portal da Secretaria de Estado da Cultura, contendo 

localização, eventos, festas, atividades e serviços de todos os grupos culturais 

da Região Metropolitana de Campinas.

3.7. Democratizar e divulgar amplamente, numa plataforma em software livre, com 

agregador e gerador de conteúdo, para possibilitar o acesso aos processos de 

tombamento e registros em andamento bem como possibilitar a assistência da 

Sociedade Civil nas reuniões e ações dos Órgãos de Defesa do Patrimônio, de 

forma que todos os município possam consultar a base de dados criada pelo 

Governo do Estado.

3.8. Instrumentalizar  os grupos culturais  com palestras,  cursos e oficinas para a 
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conscientização da complexidade da cultura, sua diversidade e seus meios de 

atuação para preservação do meio ambiente.

3.9. Desenvolver  um Fundo de Apoio Cultural  para o fomento da divulgação de 

profissionais da cultura local em eventos estaduais, nacionais e internacionais. 

Eixo IV  Economia Criativa e Cultura –

4.1. Aumentar a responsabilidade do Governo Estadual na criação e manutenção 

de ações culturais em âmbito estadual.

4.2. Aumentar  o  número  de  disciplinas  de  artes,  distribuídas  em todas  as  suas 

áreas  específicas  e  contratar  professores  dessas  áreas  para  as  escolas 

públicas  e  privadas  dos  níveis  básico,  fundamental  e  médio,  no  âmbito 

estadual.

4.3. Dividir os recursos do PROAC e de outros fundos por região, com distribuíção 

equitativa dos recursos.

4.4. Instituir programa de capacitação para elaboração de projetos para editais.

4.5. Estímular e viabilizar a criação e implementação de políticas de circulação de 

espetáculos.
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4.6. Fazer  manutenção,  aprimorar  e  prever  no  Orçamento-Programa  do  Estado 

recursos  para  prêmios  e  editais  de  estímulo  às  atividades  culturais, 

contemplando  infraestrutura,  pesquisa,  criação  e  aperfeiçoamento  de 

espetáculos, entre outros.

4.7. Criar  linhas de créditos  e  micro-créditos  bem como programas subsidiados, 

acessíveis às condições específicas e características da atividade circense e 

demais culturas populares no Brasil.

4.8.  Criar um Fundo de Emergência para circos com dificuldades financeiras.

4.9. Criar  programas  de  financiamento  subsidiados  por  bancos  públicos  para  a 

aquisição de infraestrutura, materiais e equipamentos circenses, em geral.

4.10. Estimular a criação de programas para a aquisição e manutenção de moradias 

sobre rodas (trailers, ônibus, carretas-moradias, entre outras), para atividades 

circenses. 

Eixo V  Gestão e Institucionalidade da Cultura–

5.1. Criar programas permanentes que contemplem todas as linguagens culturais, 

por  editais  públicos  transparentes  e  com  dotações  previstas  na  Lei 

Orçamentária Anual  LOA, que democratizem o acesso da população à arte–  
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como bem simbólico e estético, permitindo efetiva condição cidadã.

5.2. Criar um sistema público de distribuição física de conteúdos produzidos pelas 

redes de comunicação e cultura e garantir que a produção cultural financiada 

com  recursos  públicos  seja  exibida  e  distribuída  de  forma  livre,  licenciada 

através de licenças flexíveis e disponibilizada em acervos livres. 

5.3. Garantia da permanência dos Pontos de Cultura como política de Estado, com 

dotação orçamentária prevista em dispositivo legal,  mecanismos públicos de 

controle e gestão compartilhada com a Sociedade Civil.

5.4. Criar um Conselho Paritário, com atribuição de orientação, acompanhamento e 

avaliação dos Pontos de Cultura, observando o andamento dos seus trabalhos 

e ações, de forma a garantir que suas ações cumpram o fim público. 

5.5. Envidar esforços para que a Conferência Estadual da Cultura saia com posição 

e mobilização favorável  à aprovação,  em caráter  de urgência,  em 2009,  do 

Projeto de Emenda Constitucional - PEC 150, que vincula 2% do Orçamento 

Federal, 1,5% do Orçamento Estadual e 1% do Orçamento dos Municípios para 

a Cultura.

5.6. Reativar as Delegacia Regionais de Cultura, com equipe qualificada e dotação 

orçamentária  para  contratação  de  entidades  municipais  de  cultura, 
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descentralizando o atual modelo.

5.7. Descentralizar e regionalizar os recursos do PROAC - edital e PROAC  ICMS.–

5.8. Estimular a criação de Secretaria de Cultura em todos os municípios paulistas.
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