
PRÉ-CONFERÊNCIA DA REGIÃO LESTE – 14/08/2017

CONTRIBUIÇÕES

1. Ampliar a divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Cultura;

2. Realizar parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal do Verde,
Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  outras  secretarias  para  realização de
atividades de forma transversal;

3. Mapear a rede de espaços culturais e de suas ações e divulgá-las em site;

4. Ampliar o quadro de recursos humanos da Secretaria Municipal de Cultura;

5. Realizar parcerias com as escolas da rede municipal de ensino;

6. Desburocratizar  a  ocupação  dos  espaços  públicos  para  realização  dos  eventos
independentes, com definição de especificações para solicitação de utilização e redução ou
isenção de preços públicos para grupos, a exemplo de legislação de São Paulo, SP;

7. Tornar  o  Conselho  Municipal  de  Cultura  deliberativo  sobre  recursos  do  FICC  e  das
diretrizes  da  política  cultural,  seguindo  proposta  do  projeto  de  lei  aprovada  na  1ª
Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de Campinas;

8. Permitir a contribuição da população na criação de legislações municipais que instituam
incentivo fiscal de ISSQN para pessoas físicas e jurídicas  que patrocinarem produções
culturais;

9. Disponibilizar espaço na agenda cultural do município especificamente para apresentação e
formação na área da cultura indígena;

10. Incluir a presença de conselheiro indígena no Conselho Municipal de Cultura;

11. Mapear a existência de indígenas, etnias e movimentos indígenas na cidade;

12. Integrar a Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Educação bem como
outras secretarias para ações com indígenas, em espaços públicos e escolas do município;

13. Destinar orçamento especificamente para a cultura indígena para que esta não seja um
mero complemento de qualquer outra área cultural;



14. Organização e produzir memória audiovisual da cultura indígena na cidade;

15. Aumentar o orçamento da cultura;

16. Proporcionar acessibilidade cultural em todos os sentidos;

17. Desenvolver e implantar política do audiovisual;

18. Proporcionar  maior  transparência  das  ações  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  seus
recursos orçamentários e sua aplicação;

19. Construir o Teatro Municipal de Ópera de Campinas;

20. Criar  alvará  especial  para  apresentações  artísticas  em  espaços  públicos  ou  privados
destinados ao público não pagante, devendo ele ser expedido e fiscalizado pela própria
Secretaria Municipal de Cultura e as respectivas taxas serem destinadas ao FICC e FAC;

21. Disponibilizar infraestrutura para apresentação de shows e eventos;

22. Desburocratizar  o  acesso  a  espaços  públicos  para  shows  e  eventos  autônomos  que
transmitam a cultura  local,  permitir  o  uso gratuitamente  e  priorizar  o  uso para grupos
culturais da cidade de Campinas, de forma igualitária;

23. Efetuar divulgação dos eventos realizados pela comunidade a fim de permitir o acesso pela
população;

24. Criar as lonas culturais, que seriam espaços móveis para levar shows a bairros distantes;

25. Incentivar as bandas ou fanfarras municipais;

26. Desenvolver ações em praças públicas e locais públicos, voltadas aos moradores de rua do
centro,  em  conjunto  com  a  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e  Segurança
Alimentar e com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;

27. Realizar  apresentação  de  teatro  e  cinema nas  praças  e  espaços  como os  museus  e  na
Estação Cultura;

28. Ocupar mais espaços públicos com feiras de artesanato e apresentações culturais fora das
áreas  centrais  da  cidade,  de  maneira  que  fique  mais  próximo  dos  bairros  periféricos,
gerando renda, lazer e cultura para todos;

29. Criar nova lei de incentivo à cultura ou reformular a lei que criou o FICC;

30. Publicar livreto sobre os bens culturais da cidade;

31. Publicizar e dar transparência às propostas e resoluções das conferências anteriores;



32. Destinar verba para divulgação das ações da Secretaria Municipal de Cultura;

33. Criar bolsas de estudo para agentes culturais jovens;

34. Efetuar mapeamento constante e com periodicidade das diversidades culturais;

35. Integrar  as  políticas  municipais  de todas  as  áreas,  entre  Poder  Público Municipal  e  as
demais instituições;

36. Efetuar  parceria  com  as  universidades  para  realização  de  diagnóstico  da  cultura,
levantamento de dados e análise crítica;

37. Efetuar parceria com as universidades para formação de gestores;

38. Reabrir o Centro de Convivência Cultural de Campinas Carlos Gomes;

39. Efetuar manutenção do Teatro Infantil Carlos Maia (Carlito Maia);

40. Proporcionar  a  entrada  gratuita  aos  teatros  para  as  escolas  municipais,  objetivando  a
formação de público;

41. Identificar os grupos culturais da cidade e efetuar parcerias com eles;

42. Disponibilizar  bolsas  de  estudo  para  estudantes  municipais  em  grupos  culturais  já
estabelecidos na cidade;

43. Disponibilizar mais datas para realização de espetáculos, objetivando maior interação entre
artistas e espetáculos com o público;

44. Criar espaço na feira de artesanato para artesãos e artistas itinerantes;

45. Criar  Centro  de  Referência  da  Capoeira,  arte  reconhecida  como  patrimônio  cultural
imaterial, englobando também um museu;

46. Criar museu da cultura afro-popular de Campinas;

47. Realizar  cursos  de  formação  e  aprendizado  da  cultura  de  matrizes  africanas,  com
valorização dos saberes e fazeres dos mestres populares, inclusive por meio da oralidade;

48. Disponibilizar espaço para a instalação do Museu do Hip Hop e da casa do Hip Hop;

49. Realizar ações de formação em políticas culturais.


