
2013 - 5 ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL –– GRUPO DE TRABALHO: CULTURA E DESENVOLVIMENTO. PROPOSTAS:

1. Pesquisar e mapear os espaços de produção cultural existentes permitindo visualizar e projetar o que será preciso realizar ao longo da 
gestão municipal.

2.  Qualificação e atualização contínua dos artistas, produtores e gestores culturais.

3. Promover o desenvolvimento de competências criativas e inovadoras nas áreas técnicas e de gestão;

4. Criação no órgão gestor municipal, de um núcleo de atendimento e consultoria à clientela cultural no tocante as informações pertinentes aos 
incentivos fiscais, apresentação de propostas, convênios e projetos;

5. Criação de incubadora sociocultural, com a adoção de programas estruturados para a acolhida e suporte técnico a iniciativas e projetos 
artístico-culturais, visando o fortalecimento das cadeias produtivas das artes e da produção cultural em suas diversas linguagens; (Ex: 
Programa Criativa Birô)

6.  Proporcionar as condições para a utilização e dinamização de equipamentos culturais e de patrimônio cultural das comunidades, 
potencializando-os e propiciando o ordenamento e a valorização dos seus grupos de artesanais e de produção artística e cultural;

7. Apoio e patrocínio a iniciativas e programas de ocupação cultural itinerantes e continuos nos bairros e territórios criativos da cidade;

8. Circo (?) utilização de espaços…

  9. Implantação de espaços adequados destinados a apresentações artísticas de diversas linguagens e sociabilidade entre a comunidade 
nos bairros da cidade;  Ex: CEUS;

10. Lançamento de editais de apoio a programas e projetos de ocupação cultural,   itinerantes e contínuas, nos bairros e territórios criativos 
da cidade;

11. Elaboração de editais de ocupação artística nos eventos e espaços realizados e geridos pelo Município;

12. Fomentar a circulação de bens e serviços culturais de Natal no Brasil e no exterior;

13. Reconhecimento e proteção aos fazedores tradicionais de bens culturais materiais e imateriais (griôs; mestres, artesãos, líderes 
culturais tradicionais etc.);



14. Criar mecanismos de atribuição de alíquota zero ou isenção dos tributos municipais que incidam sobre projetos artístico-culturais de 
relevância cultural patrocinados e (ou) incentivados pelo município de Natal.


