
PRÉ-CONFERÊNCIA DA REGIÃO NORTE – 28/08/2017

CONTRIBUIÇÕES

1. Retornar as oficinas de zumba e outros ritmos para a terceira idade, com ampliação do
número de dias, no Espaço Cultural Maria Monteiro, bem como com apresentação dos
alunos no teatro do equipamento cultural;

2. Melhorar a ventilação do salão do Espaço Cultural Maria Monteiro, reparar danos e efetuar
a manutenção do equipamento cultural;

3. Retornar  equipamentos  de  ginástica  da  Praça  de  Esportes  João  do  Pulo  (demanda  da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer);

4. Investir  em  infraestrutura  do  Espaço  Cultural  Maria  Monteiro,  com  aquisição  de
equipamentos como ventiladores e bebedouros;

5. Realizar oficina de teatro, música, dança e de outros segmentos culturais, para todas as
faixas etárias no Espaço Cultural Maria Monteiro;

6. Implantar o Conselho Municipal de Políticas Culturais;

7. Implantar rede de espaços, com infraestrutura definida de comunicação e produção;

8. Garantir que 50% da programação dos espaços culturais sejam feitos por meio de editais;

9. Implantar rede de comunicação para divulgação dos espetáculos e atividades realizados
nos equipamentos culturais;

10. Incentivar a realização de oficinas literárias por toda a cidade, promovendo a produção
literária local;

11. Revisar a política de uso e ocupação do solo;

12. Implantar o alvará criativo;

13. Criar  calendário  cultural  –  Mapa  das  Artes  de  Campinas,  informando  equipamentos  e
agenda cultural;

14. Incentivar o acesso gratuito à cultura e à arte em geral;



15. Promover  intercâmbio  com  as  escolas,  incentivando  grupos  de  teatro,  coletivos  e
espetáculos;

16. Criar espaços físicos em praças públicas com o mínimo de infraestrutura de sonorização;

17. Itinerar a gestão dos dirigentes de cultura para retorno do cumprimento das ações, no prazo
de 1 ano da implantação do Plano Municipal de Cultura;

18. Realizar  cursos  semi-profissionalizantes  nos  territórios  que  já  possuem  equipamentos
culturais;

19. Criar condições para que as próprias pessoas que irão usufruir realizem a programação
cultural dos equipamentos culturais, considerando seu perfil;

20. Proporcionar  oficinas  de  desenho,  escultura  e  poesia,  em  especial  para  crianças  e
adolescentes nos equipamentos culturais e nas escolas;

21. Alterar o título da Meta 15 para Mediação cultural e formação de hábitos culturais;

22. Criar  editais  de  financiamento  que  contemplem  todas  as  fases  da  cadeia  produtiva
(pesquisa, criação, produção e circulação), fomentando iniciantes e grupos consolidados;

23. Considerar  todos os  equipamentos  de cultura ou de  gestão compartilhada como sedes-
braços da EMCEA;

24. Revitalizar o centro da cidade e garantir a frequência dos espaços centrais, criando roteiros
para visitação;

25. Descentralizar  as  oficinas  do  FICC, estendendo-as  para  os  equipamento   culturais  dos
territórios;

26. Priorizar a descentralização das atividades culturais, especialmente as de formação, como
meio de desencadear novas ações;

27. Revitalizar os espaços culturais;

28. Realizar oficinas ao ar livre nas praças da região;

29. Realizar aulas de vôlei na região (demanda da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer);

30. Realizar oficinas de cinema e audiovisual gratuitamente;

31. Realizar cursos profissionalizantes de artes, especialmente de música;

32. Inaugurar  o CEU Vila Esperança,  com segurança,  equipe de limpeza e manutenção do
prédio;



33. Implantar, de fato, a gestão compartilhada entre as secretarias municipais e a sociedade
civil no CEU Vila Esperança;

34. Otimizar a divulgação das oficinas que são levadas aos CEUs;

35. Realizar oficinas de capoeira e ballet para crianças no CEU Vila Esperança;

36. Implantar e implementar as ZEPECs e Distritos Criativos, sendo pelo menos 1 no curto
prazo, 3 no médio prazo e 100% no longo prazo;

37. Implantar os mapas culturais da cidade devendo no:

• curto prazo realizar e implantar oficinas para maior capilaridade da ação;

• médio prazo mapear 50% de abrangência do território;

• longo prazo mapear 100% dos territórios;

38. Realizar  conferências  para  retorno  da  implantação  do  Plano  Municipal  de  Cultura  e
acompanhamento do cumprimento das metas;

39. Estruturar  movimentos  de  cultura  popular  por  meio  da  realização  de  oficinas  que  os
orientem sobre como preparar e emitir documentos da União, Estado e Município exigidos
nos editais, contratações e abertura de empresa;

40. Desburocratizar a emissão de documentos do Município exigidos nos editais, contratações
e demais tratos no nível municipal;

41. Criar grupo na Secretaria Municipal de Cultura para orientação dos participantes de editais
e processos de contratação;

42. Suprimir a palavra “minoria” da ementa da Meta 17;

43. Realizar oficinas de elaboração de projetos e prestação de contas nas regiões.


