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1 – Responsável pelo Evento:
# Município: Seropédica - RJ
# Órgão Responsável pelo evento: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
de Seropédica – Sub- Secretaria de Cultura (SMECE).
# Endereço do órgão responsável pelo evento: Avenida Ministro Fernando Costa, 414 –
Centro, Seropédica-RJ /Cep: 23890-000, tel: (21) 2682-2800/3519/1442 ramal: 236
(Sub-Secretaria de Cultura).

2 – Conferência:
# Portaria nº 939 de 25 de Julho que estabelece a Comissão Organizadora da II
Conferência Municipal de Cultura de Seropédica
# Decreto nº 960 de 25 de Julho de 2013 que convoca a II Conferência Municipal de
Cultura de Seropédica – RJ.
# Dia: 09 de Agosto de 2013
# Local:
Câmara Municipal de Vereadores de Seropédica (Avenida Ministro Fernando
Costa,754 – Centro, Seropédica, Km 49) de 08:00 às 12:00 hora (Manhã).
Escola CAIC Paulo Dacorso Filho (BR 465 Km 47 – Ecologia, Seropédica) de
13:30 às 18:00 horas (Tarde).
# Quantidade de Participantes:
Sociedade Civil: 105
Área Governamental: 38
Convidados: 10

# Quantitativo de Delegados Eleitos:
Sociedade Civil: 4 (quatro) delegados eleitos;
Área Governamental: 2 (dois) delegados eleitos.

3 – Propostas da II Conferência Municipal de Cultura com base nos eixos
estruturantes:
Eixo I – “Implementação do Sistema Nacional de Cultura”
.
Eixo I – Sub-eixo I – Marcos legais, Participação e controle social e Funcionamento
dos sistemas Municipais, Estaduais/Distrito Federal e setoriais de cultura, de acordo
com os princípios constitucionais do SNC.
Propostas:
Adesão ao Sistema Nacional de cultura; Criação do Sistema Municipal de Cultura;
Criação de um Fórum permanente de Cultura de Seropédica; Criação de um conselho de
implementação e gestão do plano Municipal de Cultura, com participação da sociedade
civil e poder público, onde os conselheiros serão eleitos em uma audiência pública.

Eixo I – Sub-eixo II – Qualificação da gestão cultural: Desenvolvimento e
Implementação de planos territoriais e setoriais de cultura e Formação de gestores,
governamentais e não governamentais, e conselheiros de cultura.
Propostas:
Cursos de capacitação para os conselheiros de cultura, gestores culturais, artistas locais
e produtores culturais sobre o sistema nacional de cultura; Cursos específicos para toda
a sociedade de elaboração de projetos, empreendedorismo, economia criativa e outros;
Criação de um núcleo de consultoria em projetos culturais gratuito para a sociedade
local; Solicitar cursos de graduação e técnicos de gestão e produção cultural ao MEC ou
entidade competente.

Eixo I – Sub-eixo III – Fortalecimento e operacionalização dos sistemas de
financiamento público da cultura; Orçamentos públicos, fundos de cultura e incentivos
fiscais.

Propostas:
Elaborar ferramentas permanentes através do conselho municipal de cultura com coleta
de informações e dados, integrado ao SNIIC e as mídias populares.

Eixo I – Sub-eixo IV – Sistemas de informação cultural e governança colaborativa.
Propostas:
Democratização, junto aos conselhos nas esferas federal, estadual e municipal,
institutos, ONG’s, fundações, das leis de incentivos fiscais; Divulgação e transparência
por parte do CMC( conselho municipal de cultura) no incentivo à projetos e atividades
culturais; Criação de mecanismos de uso, na área cultural, de forma legal das verbas
públicas; Criação do fundo municipal de cultura, com ferramentas que facilitem a
adesão do pequeno produtor e artistas diversos.

Eixo II – “Produção Simbólica e Diversidade Cultural”.

Eixo II – Sub-eixo I – Criação, Produção, preservação, intercâmbio e circulação de
bens artísticos e culturais.
Propostas:
Criação de lonas culturais nos bairros periféricos; Capacitação dos profissionais para
essas lonas.

Eixo II – Sub-eixo II – Educação e formação artística e cultural.
Propostas:
Formação continuada para os professores de artes; Instituir ensino de dança nas escolas
da rede municipal.

Eixo II – Sub-eixo III – Democratização da comunicação e cultura digital.
Propostas:
Criação de uma biblioteca pública física e digital que abarque ou tenha abrangência dos
movimentos culturais da cidade; Solicitar ao Ministério das comunicações a
viabilização da criação de uma rádio na cidade sob gestão de artistas locais.

Eixo II – Sub-eixo IV – Valorização do patrimônio cultural e proteção aos
conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais.
Propostas:
Criação de um diretório que incentive as atividades culturais afro-brasileiras, indígenas
e regionais; Criação do Centro de Memória Municipal.
Eixo III – Cidadania e direitos culturais. (contendo Sub-eixos I, II, III e IV).
Propostas:
Criar centros culturais com acesso à toda comunidade; Fazer parcerias com a
UFRuralRJ com mais constância; Criar o vale cultural; Criar mecanismos de
acessibilidade aos deficientes; Criar o Pólo Cultural do Município; Orientação de
legalização de atividades e artistas de expressões da cultura popular; Identificar os
pontos artísticos na comunidade; Capacitação e orientação para os programas de cultura
nas escolas.

Eixo IV – Cultura e Desenvolvimento.

Eixo IV – Sub-eixo I – Institucionalização de territórios criativos e valorização do
patrimônio cultural em destinos turísticos brasileiros para o desenvolvimento local e
regional.
Propostas:
Criar um espaço público de artes e cultura em seropédica para prática, capacitação e
exposição de artistas locais e outros, com arquitetura agradável, atrativa e adequada às
atividades a serem desenvolvidas com garantia de acessibilidade para todos os públicos.

Eixo IV – Sub-eixo II – Qualificação em gestão, fomento financeiro e promoção de
bens e serviços criativos nacionais no Brasil e no exterior.
Propostas:
Criar um calendário de atividades culturais para Seropédica em parceria com outras
prefeituras que promovam atratividade para a cidade.

EixoIV–Sub-eixoIII–Fomento à criação/produção/difusão/distribuição/comercialização
e consumo/fruição de bens e serviços criativos, tendo com base as dimensões
(Econômica, Social, Ambiental e Cultural) da sustentabilidade.
Propostas:
Promover um concurso cultural para contemplar bolsistas, desenvolver projetos e apoiar
produções; Desenvolver um mapeamento Cultural para regularizar e disseminar as
práticas desenvolvidas no município, e ainda adequar as políticas já estabelecidas pelo
Ministério da Cultura às realidades e necessidades da cidade.

Eixo IV – Sub-eixo IV – Direitos Autorais e conexos, aperfeiçoamento dos marcos
legais existentes e criação de arcabouço legal para a dinamização da economia criativa
brasileira.
Propostas:
Documentar e registrar as obras locais para a proteção autoral e sua divulgação.

4 – Anexos:
#Lista dos delegados eleitos
# Lista de presença dos eixos temáticos (cópia)
# Lista de Presença no livro de Assinaturas (Cópia)
# Fichas de Inscrição Preenchidas (Cópia)
#Decreto de Convocação da Conferência (Cópia do Jornal)
#Portaria da Comissão Organizadora (Cópia do Jornal)
#Regimento Interno da Conferência (Impresso)
#Materiais utilizados na conferência (Crachás, certificados, Programação, Pastas) Todos
impressos originais, bem como a arte utilizada na mesma.

#Material Fotográfico do evento impresso (Algumas) e em CD/DVD.

Anexos:

# Lista de Delegados Eleitos
A) Delegados TITULARES Representantes da Sociedade Civil

Nome

Telefone

E-mail

Carlos Reinaldo (21)2682-3380
Xavier

reuzza2@yahoo.com.br

Pablo Ferreira (21)8384-9709
de Lima

pabluns@gmail.com

Anderson
Francisco
Gomes

anderson.percussão@yahoo.com.br

(21)9279-7753
(21)9905-7550

Isidro da Costa (21)3787-6235
Casilhas
(21)7933-5120

isidrocasilhas@hotmail.com

B) Delegados SUPLENTES Representantes da Sociedade Civil

Nome

Telefone

Leandro de Souza (21)95609246
Campos
Gilson Carlos Sena

E-mail
leandro.sc10@hotmail.com

(21)9462-9971
(21)3787-1769

Alana
Souza

Reis

de (21)68127617

reis.lana@hotmail.com

C) Delegados TITULARES da Área Governamental

Nome

Telefone

E-mail

Lucia
Baroni
Martinazzo
Ramon
de (21)
Oliveira Granado 76069250

r.o.g_20@hotmail.com

D) Delegados SUPLENTES da Área Governamental

Nome

Telefone

E-mail

Nádia
Maria
Alvarez
Miranda

(21)
96423229

nadiamariaalvarez@yahoo.com.br

(21)26828232 _____________
Sandra
Cristina (21)99454310
Pereira
Machado

