
PRÉ-CONFERÊNCIA DA REGIÃO NOROESTE – 11/09/2017

CONTRIBUIÇÕES

1. Divulgar os materiais das conferências anteriores para verificação do que não foi feito até
então;

2. Distribuir material impresso da apresentação das Pré-Conferências aos participantes para
estudo;

3. Garantir cessão de espaço das casas de cultura;

4. Consolidar a Biblioteca do CEU Jardim Florence;

5. Organizar a grade de atividades do CEU Jardim Florence e divulgá-la;

6. Criar  feira  cultural  no  CEU  Jardim Florence  para  atendimento  dos  artistas  e  artesãos
existentes no local bem como em todos os equipamentos culturais da região;

7. Garantir a ocupação do CEU Jardim Florence com atividades culturais para que não seja
ocupado por outras secretarias;

8. Organizar o cadastro de produtores culturais da região;

9. Apoiar o tombamento da Capela que se localiza em frente à Cerâmica V8;

10. Estruturar  a  organização  das  manifestações  culturais,  como é  feito  no  aprendizado  do
esporte, com destaque para que isto seja para algumas manifestações culturais, respeitando
suas especificidades;

11. Inserir  placas indicativas sobre a localização dos centros e espaços culturais  da região,
dando como exemplo a Av. Jonh Boyd Dunlop, para que haja um melhor aproveitamento
dos espaços culturais;

12. Criar alvarás culturais para as atividades culturais dos espaços já definidos;

13. Fomentar o diálogo cultural entre os eixos culturais e os espaços, com a criação de um
cadastro e o fomento da divulgação e inter-relação entre os espaços, aproximando núcleos
e aumentando as contribuições intergrupos;



14. Inserir a discussão das ZEPECS não só no plano cultural, mas no uso do solo e das trocas
culturais com a vizinhança;

15. Efetuar  melhor  distribuição  dos  recursos  orçamentários  destinados  ao  FICC,  revisando
valores e evitando a inferiorização de culturas menos privilegiadas;

16. Realizar formação ampliada sobre patrimônio material e imaterial para o entendimento das
especificidades de cada um deles;

17. Efetuar maiores investimentos na cultura, criando espaços com acessibilidade para todos,
em todos os eventos culturais;

18. Efetuar maiores investimentos em teatro, dança, literatura, poesia, como também o reforço
nas relações intersetoriais frente ao tema; 

19. Investir em melhorias no serviço de segurança dos equipamentos culturais da região;

20. Efetuar a manutenção e jardinagem da Praça do CEU Jardim Florence, com replantio de
árvores;

21. Criar  quadro  de  avisos  e  informativos  da  região  no  CEU  do  Jardim  Florence,  com
informações culturais e sociais;

22. Liberar o acesso a Wi-Fi na Praça do CEU Jardim Florence;

23. Criar  cursos  de  artesanato,  beleza,  arte,  culinária  e  áreas  diversas  que  atendam  as
necessidades dos frequentadores do CEU Jardim Florence;

24. Reforçar as relações intersetoriais para a realização de atividades conjuntas;

25. Investir na arte da capoeira, criando parceria com a Secretaria Municipal de Cultura para
fomentar, divulgar e difundir este tipo de arte;

26. Criar e implantar o Conselho Municipal de Política Cultural;

27. Incentivar o acesso gratuito à arte;

28. Criar editais e oficinas literárias para promoção e incentivo de escritores regionais;

29. Flexibilizar  a  lei  de  uso  e  ocupação  do  solo  para  eventos  e  feiras  de  pequeno  porte,
incentivando a economia criativa da região;

30. Criar  espaços  de  cultura  digital  que  contenham  o  ensino  de  novas  tecnologias  e
manifestações culturais digitais;

31. Realizar a produção e execução de festivais anuais de cultura digital;



32. Financiar espaços digitais já consolidados;

33. Criar espaços que possuam atividades culturais, educacionais, esportivas e de lazer para
crianças e idosos, que tenham como objetivo a formação de cidadãos conscientes;

34. Criar projeto de incentivo à leitura;

35. Incentivar as formas de cultura provenientes da comunidade haitiana localizada na região;


