
CONTRIBUIÇÕES DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS

Nº Contribuição
Número da Ação

que Atende

Região Leste

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

4.5

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;

Inserida nas
diretrizes do Plano

Municipal de
Cultura

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

4.5
7.1
7.2

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

2.2

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

Inserida nas
diretrizes do Plano

Municipal de
Cultura

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;

8.1
8.3

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;

3.1

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;

1.3

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

17.1
17.3

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

Não é possível
atender esta

contribuição em
razão de a

composição do
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Nº Contribuição
Número da Ação

que Atende

Conselho Municipal
de Política Cultural
já ter sido definida
na 1ª Conferência

Municipal
Extraordinária de

Cultura de
Campinas. Poderá
ser colocada em

pauta, se a 4ª
Conferência

aprovar.

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

4.2

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;

17.1

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

17.1

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

17.5

15 Aumentar o orçamento da cultura; 1.1

16 Proporcionar acessibilidade cultural em todos os sentidos;
42
5.2
8.1

17 Desenvolver e implantar política do audiovisual; 18.5

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

4.3

19 Construir o Teatro Municipal de Ópera de Campinas;

Em razão do alto
custo para

construção e
manutenção do
espaço, não será

possível atender esta
contribuição.

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;

20.4

21 Disponibilizar  infraestrutura  para  apresentação  de  shows  e 16.4
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Nº Contribuição
Número da Ação

que Atende

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;

8.1
8.3

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

4.5

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

8.1
16.1

25 Incentivar as bandas ou fanfarras municipais; 18.1

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;

Esta contribuição
está sendo atendida

por meio do
Programa de

Atenção à
População em

Situação de Rua
"Parceiros da
Cidade: Mão

Amiga”.

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

8.1

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;

20.2

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

1.3
18.1
18.3

30 Publicar livreto sobre os bens culturais da cidade;
4.45
10.2

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

Já publicadas.

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

4.45

33 Criar bolsas de estudo para agentes culturais jovens; 17.3

34 Efetuar  mapeamento  constante  e  com  periodicidade  das 4.42
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Nº Contribuição
Número da Ação

que Atende

diversidades culturais;

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

Inserida nas
Diretrizes do Plano

Municipal de
Cultura.

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

4.1
9.1
9.2

37 Efetuar parceria com as universidades para formação de gestores;
2.3
14.4

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

5.3

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

5.3

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

15.1

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

4.42
18.1
18.3

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

17.3
17.4
20.3

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

8.1
8.3

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

Inserida no Decreto
Municipal 19.613,

de 13/09/2017.

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

9.2
9.5

46 Criar museu da cultura afro-popular de Campinas;
9.2
9.5

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;

13.3

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

9.2
9.5

49 Realizar ações de formação em políticas culturais. 14.3

Região Norte

1 Retornar  as  oficinas  de zumba e outros ritmos para a  terceira 13.1
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Nº Contribuição
Número da Ação

que Atende

idade,  com ampliação do número de dias,  no Espaço Cultural
Maria  Monteiro,  bem como  com apresentação  dos  alunos  no
teatro do equipamento cultural;

13.2
13.3

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

5.3

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;

5.3

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

13.1
13.2
13.3

6 Implantar o Conselho Municipal de Políticas Culturais; 3.1

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

4.5
7.1

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

16.1

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

4.5

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

11.2
13.1
13.2
13.3

11 Revisar a política de uso e ocupação do solo;
8.1
8.3

12 Implantar o alvará criativo; 20.4

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

4.5

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

Inserida nas
Diretrizes do Plano

Municipal de
Cultura.

15 Promover intercâmbio com as escolas,  incentivando grupos de 13.5
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Nº Contribuição
Número da Ação

que Atende

teatro, coletivos e espetáculos;

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

8.1
8.3

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;

Atividade que
deverá entrar nas

pautas das reuniões
com o Conselho

Municipal de
Cultura.

18
Realizar  cursos  semiprofissionalizantes  nos  territórios  que  já
possuem equipamentos culturais;

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14.3

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

3.3
7.1
7.2
16.2

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

13.1
13.2
13.3
13.5

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

Atendida e
ampliada.

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

17.1
18.2

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

13.3

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

15.1

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

18.1

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

13.3

27 Revitalizar os espaços culturais; 5.3

28 Realizar oficinas ao ar livre nas praças da região;
13.1
13.2
13.3
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Nº Contribuição
Número da Ação

que Atende

29 Realizar aulas de vôlei na região;

Demanda da
Secretaria

Municipal de
Esportes e Lazer.

30 Realizar oficinas de cinema e audiovisual gratuitamente;
13.1
13.2
13.3

31
Realizar  cursos  profissionalizantes  de  artes,  especialmente  de
música;

14.2
14.3

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

2.2
5.3

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

3.3
6.2

34 Otimizar a divulgação das oficinas que são levadas aos CEUs; 4.5

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

13.1
13.2
13.3

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;

7.4
Atendida

parcialmente por
não constarem os
Distritos Criativos
no Plano Diretor

Estratégico disposto
na Lei

Complementar 189,
de 08/01/2018

37 Implantar os mapas culturais da cidade;
4.1
4.2

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

3.2

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;

14.3

40 Desburocratizar a emissão de documentos do Município exigidos A documentação

7



Nº Contribuição
Número da Ação

que Atende

nos editais, contratações e demais tratos no nível municipal;

exigida nos editais e
nas contratações são
determinadas pela
legislação federal.

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

14.3

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

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

13.4

Região Noroeste

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

Atendida.

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

Atendida.

3 Garantir cessão de espaço das casas de cultura;
7.2
8.1

4 Consolidar a Biblioteca do CEU Jardim Florence;
2.2
12.6

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

4.5

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;

20.2

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

7.1

8 Organizar o cadastro de produtores culturais da região; 20.1

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

9.1

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;

13.1
13.2
13.3
13.4
13.
14.1
14.2
14.3
14.4

11

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

5.4
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Nº Contribuição
Número da Ação

que Atende

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

20.4

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;

4.1
4.2
8.1

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

7.4

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

18.1

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

10.1
10.4

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

1.1
1.2
5.2

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

1.1
1.2

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

8.1

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

Demanda da
Secretaria

Municipal de
Serviços Públicos.

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

4.5

22 Liberar o acesso a Wi-Fi na Praça do CEU Jardim Florence; 5.5

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

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14.3

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

Inserida nas
Diretrizes do Plano
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Nº Contribuição
Número da Ação

que Atende

Municipal de
Cultura.

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

18.1
18.2

26 Criar e implantar o Conselho Municipal de Política Cultural; 3.1

27 Incentivar o acesso gratuito à arte;

Inserida nas
Diretrizes do Plano

Municipal de
Cultura.

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

11.7
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
15.2
16.1

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

8.1
8.3

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

18.3

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

18.3

32 Financiar espaços digitais já consolidados; 18.3

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;

6.1

34 Criar projeto de incentivo à leitura;
11.7
15.2
15.4

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

17.1
17.3

Região Sudoeste

1
Implantar  espaço  de  cultura  na  região  do  bairro  Vida  Nova,
utilizando  o  CIC  –  Centro  de  Integração  da  Cidadania  e
ministrar, no local, aulas de dança, música, teatro e circo;

6.1
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14.3
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Nº Contribuição
Número da Ação

que Atende

2 Realizar oficina de violão para adultos e para a terceira idade; 13.2

3
Aumentar a porcentagem de investimento do orçamento anual da
Prefeitura em Cultura, sendo 3% no primeiro triênio, 4% no 2º
triênio e 5% no terceiro triênio;

1.1

4
Construir sambódromo que atenda as necessidades das escolas de
samba;  de  grupos  de  cultura  popular  e  para  a  realização  de
grandes eventos;

Em razão do alto
custo para

construção e
manutenção do
espaço, não será

possível atender esta
contribuição.

5
Criar comissão para definição da realização de espetáculos nos
equipamentos culturais, com porcentagem definida;

16.2

6 Construir um CEU na região do Ouro Verde; 6.1

7 Construir um CEU na região Sudoeste; 6.1

8 Regularizar as casas de cultura existentes; 7.2

9 Criar casas de cultura nas regiões; 6.1

10 Regularizar a EMCEA, com orçamento pré-definido; 14.1

11 Contratar oficineiros;

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

12
Disponibilizar  informações  sobre  o  FICC,  tais  como fonte  de
recursos e onde os recursos são aplicados;

4.1
4.3

13
Criar grupo de estudo para discussão sobre o melhor local para
construção de sambódromo;

Em razão do alto
custo para

construção e
manutenção do
espaço, não será

possível atender esta
contribuição.

14
Realizar oficinas culturais de teatro,  violão,  pintura,  artesanato
na Associação de Moradores do Jardim Novo Campos Elíseos;

13.1
13.2
13.3
13.4

15 Fornecer  materiais  para  a  oficina  de  criação  de  bonecos  de 13.1
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Nº Contribuição
Número da Ação

que Atende

Olinda realizada na Associação de Moradores do Jardim Novo
Campos Elíseos;

13.2
13.3

16 Criar biblioteca pública na região Sudoeste; 6.1

17
Criar  centro  profissionalizante  na  área  artística  na  região
Sudoeste;

6.1

18
Construir  equipamento  para  pesquisa  e  difusão  da  memória
artística da região Sudoeste;

6.1

19 Criar escola de ballet na região Sudoeste; 6.1

20
Divulgar  os  eventos  realizados  na  região  Sudoeste,  na  Rádio
Educativa;

Demanda da
Secretaria

Municipal de
Comunicação.

21 Criar Conselho de Cultura da região Sudoeste; 3.1

Região Sul

1
Implantação  de  centro  cultural  para  realização  de  atividades
relacionadas ao hip hop e dança de salão e de oficinas;

6.1

2
Disponibilização de  espaço para  realização de  oficinas  para  o
público infantil, bem como biblioteca e teatro;

6.1
13.1
13.2
13.3

3
Término  das  obras  do  Complexo  Cultural  São  Domingos  e
entrega à população;

Em andamento.

4
Realização  de  oficina  de  música,  mais  especificamente  de
bateria, teatro, dança, kung fu e desenho para jovens e adultos;

13.2
13.3
13.3
13.4
13.5

5 Realização de oficinas de teatro e dança para as crianças. 13.1
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