
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

RELATÓRIO DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA

A 3ª  Conferência  Municipal  de  Cultura,  convocada  nos  termos  do  Decreto  Municipal
18.029 de 5 de julho de 2013, aprovou as seguintes resoluções:

EIXO I – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

Âmbito Municipal

Criação de uma Comissão Organizadora e Sistematizadora dos Debates, com calendário
determinado,  pautas  prioritárias  pré-estabelecidas  e  ampla  convocação  dos  agentes
culturais e da sociedade civil,  para aprofundar e ampliar a discussão e o debate das
seguintes pautas prioritárias: 

a) Revisão da estrutura de representação e gestão, tais como:

⁃ Reelaboração do Conselho Municipal de Cultura; 

⁃ Criação de Conselhos Locais ou Câmaras Setoriais; 

⁃ Reformulação geral do funcionamento do Fórum Municipal de Cultura;

⁃ Garantia de participação dos usuários da cultura;

⁃ Asseguramento de que o Conselho Municipal de Cultura estabeleça diretrizes e
fiscalize a efetivação dos direitos culturais;

b) Revisão do Sistema de Financiamento à Cultura, incluindo:

⁃ Revisão e ampliação das leis de Financiamento Municipal da produção cultural,
como o FICC;

⁃ Implementação das diretrizes orçamentárias previstas no Sistema Nacional  de
Cultura, assim como a dotação de 3% do orçamento municipal para a Cultura;

c) Formação  de  Gestores  e  Reconhecimento  da  Comunidade  Cultural  não
institucionalizada:

⁃ Formação, capacitação e reconhecimento de gestores comunitários da Cultura;

⁃ Promoção  da  capacitação  técnica  dos  agentes  da  sociedade  civil  para  a
administração de recursos, prestação de contas e demais aspectos burocráticos;

⁃ Asseguramento de uma formação direcionada para a realidade da comunidade
cultural específica em que o gestor se encontra inserido;

⁃ Implementação  de  uma  plataforma  dinâmica,  contínua,  de  fácil  acesso,  com
objetivo  de  atualizar  o  mapeamento  e  cadastramento  de  agentes  e  espaços
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culturais, de acordo com o Sistema Nacional Indicadores e Informações Culturais;

d) Revisão e Implementação do Plano Municipal de Cultura – Sistema Municipal de
Cultura:

⁃ Criação do Plano Municipal de Cultura;

⁃ Revisão da Lei Municipal 12.356/05, que dispõe sobre as Diretrizes da Política de
Cultura;

e) Integração de políticas públicas municipais:

⁃ Integração  entre  políticas  municipais  de  outras  instâncias  públicas,  tais  como
educação, turismo, saúde, etc;

Como conclusão deste Grupo de Trabalho, prevê-se a elaboração e o encaminhamento
de  documentos  resultantes  destas  discussões  à  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e
Câmara Legislativa, assim como acompanhamento da efetivação das ações propostas;

Âmbito Estadual

Revisão  do  Financiamento  Público  Estadual,  através  de  diretrizes  específicas  que
contemplem a diversidade da produção cultural do interior do estado de SP;

Formação de um Conselho Estadual de Cultura ampliado, com a participação territorial e
dos segmentos constituidores da produção cultural e artística;

Âmbito Federal

Apoio à revisão das Leis Federais de Incentivo e à aprovação da PEC 150, que garante
percentuais do orçamento público para a cultura;

EIXO II – PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL

Âmbito Municipal

Criação/revitalização da Escola Municipal de Cultura e Arte, com foco na formação dos
artistas, técnicos e gestores culturais, com ações descentralizadas;

Criação de Leis de Fomento às Artes no Município de Campinas com foco em ações
continuadas;

Revisão  da  normatização  do  uso  dos  espaços  públicos  municipais  abertos  (praças,
logradouros, parques e congêneres) para intervenções artísticas e culturais com isenção
de cobrança de taxa de uso do solo e apoio técnico dos órgãos públicos;

Revitalização e preservação dos espaços culturais públicos, assim como de seus bens
duráveis;

Realização  de  um  senso  cultural  e  artístico  permanente  dos  espaços,  atividades  e
fazedores  de  arte  e  cultura  da  cidade  de  Campinas  (on-line  e  através  de  visitas
presenciais);

Criação de comissões de seleção para os editais municipais na área de cultura, formadas
por pessoas com saber específico nas áreas (incluindo notório saber), com a participação
de profissionais da cidade de Campinas e fora dela;
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Encaminhamento para análise e revisão do Fundo de Apoio à Cultura - FAC, para que
essa verba possa ser revertida para produção e formação artística/cultural na cidade de
Campinas;

Reconhecimento  e  valorização  do  notório  saber,  com  as  devidas  comprovações  e
reconhecimento  e  valorização  do  patrimônio  imaterial  através  das  manifestações
artísticas e culturais das comunidades culturais tradicionais;

Âmbito Estadual

Revisão  e  ampliação  de  editais  para  realização  de  festivais  e  mostras  de  arte,
promovendo o encontro e intercâmbio artístico com a comunidade;

Criação de editais estaduais na área de cultura específicos para o interior do estado;

Destinação de 50% do total de recursos oriundos dos editais da área de cultura para o
interior do Estado, promovendo a equiparação entre a verba destinada à capital  e ao
interior;

Reconhecimento  e  valorização  do  notório  saber,  com  as  devidas  comprovações  e
reconhecimento  e  valorização  do  patrimônio  imaterial  através  das  manifestações
artísticas e culturais das comunidades culturais tradicionais;

Âmbito Federal

Reconhecimento  e  valorização  do  notório  saber,  com  as  devidas  comprovações  e
reconhecimento  e  valorização  do  patrimônio  imaterial  através  das  manifestações
artísticas e culturais das comunidades culturais tradicionais;

Criação de Leis de Fomento às Artes em âmbito federal com foco em ações continuadas;

Revisão e ampliação de editais federais a para realização de festivais e mostras de arte,
promovendo o encontro e intercâmbio artístico com a comunidade;

EIXO III – CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS

Âmbito Municipal

Garantia da implementação do ensino de música nas escolas;

Garantia da implementação da Lei Federal 10.639/03, que inclui no currículo oficial da
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura “Afro-Brasileira”;

Apoio à implementação do ensino dos Direitos Humanos nas escolas, com enfoque nas
ações da diversidade étnica, afetivo-sexual, de gênero, de crença e cultural;

Implementação de uma política de valorização e reconhecimento da diversidade cultural e
étnico-racial, afetivo-sexual, de gênero, de crença e cultural, nos territórios, garantindo a
interseccionalidade  das  culturas,  ampliando  conhecimentos  e  espaços  de  expressão
plural;
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Garantia da democratização de informações culturais por meio da criação de uma rede
de comunicação virtual e impressa em todos os equipamentos públicos;

Garantia de destinação para Secretaria de Cultura de um percentual mínimo de 50 %  na
programação da Rádio Educativa para a divulgação dos processos e fluxos culturais;

Criação e manutenção de conselhos locais que garantam a participação igualitária nos
espaços deliberativos da política cultural do município;

Garantia da acessibilidade física, visual e auditiva para todos, de modo igualitário, nos
eventos e espaços culturais;

Garantia  de  inclusão  nos  Editais  de  Cultura  Municipais  de  recursos  financeiros
específicos para acessibilidade, por meio de tecnologias assistivas no audiovisual (Libras,
audiodescrição e legenda);

Regulamentação das casas de cultura, com dotação orçamentária específica e política
própria;

Propositura de projeto de lei que implemente Política Municipal nos moldes do Projeto de
Lei Cultura Viva Nacional;

Criação de plataforma de comunicação online, com georrefenciamento, com a finalidade
de mapear os espaços, processos, expressões, agentes e fluxos culturais e promover
divulgação autônoma das respectivas programações;

Democratização e atualização das informações do mapeamento já existente das casas e
pontos de cultura;

Criação de fluxos de circulação de processos culturais integrados com Associações de
Moradores e rede pública de educação formal;

Garantia  da  ampla  distribuição  e  circulação  dos  produtos  culturais  premiados  pelos
Fundos Públicos de Cultura;

Apoio à Lei Cultura Viva Nacional e à Lei Cultura Viva Estadual;

Apoio ao Projeto de Lei Griô, que tramita no Congresso Nacional;

Garantia da implementação de um Centro de Referência do Patrimônio Imaterial, com a
finalidade de difundir e fortalecer a Política Pública (Programa Municipal do Patrimônio
Imaterial) e as ações de salvaguarda dos patrimônios culturais do município.

Âmbito Estadual

Garantia da implementação da Lei Federal 10.639/03, que inclui no currículo oficial da
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura “Afro-Brasileira”;

Implementação de uma política de valorização e reconhecimento da diversidade cultural e
étnico-racial, afetivo-sexual, de gênero, de crença e cultural, nos territórios, garantindo a
interseccionalidade  das  culturas,  ampliando  conhecimentos  e  espaços  de  expressão
plural.

Garantia de inclusão nos Editais de Cultura Estaduais de recursos financeiros específicos
para  acessibilidade,  por  meio  de  tecnologias  assistivas  no  audiovisual  (Libras,
audiodescrição e legenda);
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Âmbito Federal

Garantia da implementação da Lei Federal 10.639/03, que inclui no currículo oficial da
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”;

Implementação de uma política de valorização e reconhecimento da diversidade cultural e
étnico-racial,  afetivo-sexual,  de gênero, de crença e cultural,  nos territórios (municipal,
estadual  e  federal)  garantindo  a  interseccionalidade  das  culturas,  ampliando
conhecimentos e espaços de expressão plural. 

Garantia  de  inclusão nos Editais  de  Cultura  de recursos financeiros  específicos  para
acessibilidade, por meio de tecnologias assistivas no audiovisual (Libras, audiodescrição
e legenda);

EIXO IV – CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Âmbito Municipal

Garantia de destinação à Cultura de 3% dos recursos do Orçamento Municipal;

Garantia  de recursos orçamentários para preservação,  manutenção e valorização dos
equipamentos e bens culturais de ordem material e imaterial;

Priorização das leis de fomento direto, em detrimento das leis de renúncias fiscais, de
modo a garantir a continuidade de processos e ações culturais existentes e acesso da
população a elas, como exemplo: registro, construção de acervo, formação, pesquisa,
distribuição, apresentação, exibição e desenvolvimento, com ênfase no interesse público
social;

Criação  de  lei  para  a  formalização  da  gestão  da  sociedade  civil  em  equipamentos
públicos comunitários;

Destinação de dotação orçamentária para a manutenção, preservação e funcionamentos
de cada aparelhos culturais, com gestão dos conselhos gestores locais, associações e
coletivos representativas da sociedade civil;

Fomento e implementação de ações permanentes de incentivo à economia criativa, de
modo  colaborativo,  com  associações,  cooperativas,  microempresas,  empreendedores
individuais e pessoas física;

Âmbito Estadual

Garantia de destinação à Cultura de 3% dos recursos do Orçamento Estadual;

Priorização das leis de fomento direto, em detrimento das leis de renúncias fiscais, de
modo a garantir a continuidade de processos e ações culturais existentes e acesso da
população a elas, como exemplo: registro, construção de acervo, formação, pesquisa,
distribuição, apresentação, exibição e desenvolvimento, com ênfase no interesse público
social;
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Criação  de  lei  para  a  formalização  da  gestão  da  sociedade  civil  em  equipamentos
públicos comunitários;

Fomento e implementação de ações permanentes de incentivo à economia criativa, de
modo  colaborativo,  com  associações,  cooperativas,  microempresas,  empreendedores
individuais e pessoas física;

Âmbito Federal

Garantia de destinação à Cultura de 3% dos recursos do Orçamento Federal;

Priorização das leis de fomento direto, em detrimento das leis de renúncias fiscais, de
modo a garantir a continuidade de processos e ações culturais existentes e acesso da
população a elas, como exemplo: registro, construção de acervo, formação, pesquisa,
distribuição, apresentação, exibição e desenvolvimento, com ênfase no interesse público
social;

Extinção  imediata  do  ECAD  enquanto  regulador  dos  direitos  autorais,  de  modo  a
possibilitar a criação novo modelo público com participação paritária da sociedade civil na
gestão;

Desburocratização da alfândega no trânsito da produção cultural brasileira, com isenção
de  impostos  e  facilitação  para  exportação  para  associações,  cooperativas,
microempresas e empreendedores individuais e pessoa física;

Reformulação das leis que regem os direitos autorais.

Criação  de  lei  para  a  formalização  da  gestão  da  sociedade  civil  em  equipamentos
públicos comunitários;

Ao  final  da  Conferência,  foram  eleitos  os  membros  da  Comissão  Organizadora  e
Sistematizadora dos Debates proposta no Grupo de Trabalho do EIXO I e aprovados pela
Plenária, com a seguinte composição:

André Luis Moraes;
Ana Teresa Kühl;
Celso Palermo;
Gabriel Guedes Rapassi;
Geórgia Carolina Carvalho Martins;
Maria Alice Possani;
Maria Cecília Pires de Campos;
Neusa Aguiar;
Patrick Passarela;
Roberta Vieira Mascarenhas Amaral;
Ronaldo Simões Gomes (Batata) e
Rose Reiter.

Claudiney Rodrigues Carrasco
Secretário Municipal de Cultural
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