
 2013 - 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA – GRUPO DE TRABALHO: PRODUÇÃO SIMBÓLICA, CIDADANIA E 
DIREITOS CULTURAIS

1. Realizar mapeamento e diagnóstico das manifestações culturais existente da cidade e dos bairros;

2. A Secretaria de Cultura seja fomentadora da cultura a partir do diagnóstico local existente promovendo intercâmbio entre os bairros;

3. Apoiar e garantir em orçamento público a manutenção dos grupos, espaços culturais públicos e privados, sem fins lucrativos, de 
reconhecida utilidade pública, aonde aconteça a circulação de bens artísticos nos bairros;

4. Inclusão obrigatória nos planos de mídia institucional, divulgação das ações e serviços culturais da cidade;

5. Promover a produção simbólica da população através da descentralização geográfica por meio de calendário das atividades culturais 
da cidade e dos bairros;

6. promoção de concursos, mostras e festivais culturais para fortalecimento da sociedade civil, acadêmica e os pontos de cultura;

7. Garantir a intersetorialidade da gestão, compartilhada entre a Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura;

8. Criação de um Grupo Técnico (formado pela diversidade) ou organismo de acompanhamento e apoio para implementação das ações 
propostas e fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura;

7. Garantir a instalação de pontos de tecnologia digitais nos bairros;

8. Promover o acervo bibliográfico atualizado sobre a história da África, dos afro-brasileiros e indígenas no Estado e municípios, apoiando 
e publicando trabalhos acadêmicos realizados por pesquisadores negros e indígenas, ciganos e interessados etnicamente;

9. Garantir a incorporação do recorde étnico racial aos programas e ações da área de educação e cultura, através da capacitação dos 
profissionais em relação a educação etnicorraciais e as leis 10.639/03 e 11.645/08, promovendo a divulgação da cultura negra e dos 
demias segmentos étnicos através da dança, religiosidade, música e teatro;

10. Garantir aos projetos ligados a FUNCARTE/SECUT que seja realizados em teatro, possuam ao menos uma apresentação com o uso 
da libras e de audiodescrição;



11. Garantir que filmes financiados via Lei Djalma Maranhão possuam audiodescrição e interpretação em Libras;

12. Garantir que os editais públicos da área de cultura possuam uma versão em Libras e contemplem manifestações mapeadas no 
município; 

13. Garantir que a acessibilidade seja um fator a ser considerado na aprovação de projetos e construção de programas;

14. Garantir que os projetos financiados via Lei Djalma Maranhão ou promovidos pela FUNCARTE e que seja realizados em teatro 
possuam o serviço do interprete em Libras;

15. Garantia de 1% do orçamento municipal com destinação a cultura;

16. Elaborar os editais de forma simplificada para garantir o fácil entendimento e acesso da população.


