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II CNC RIO DE JANEIRO
Conferências do Estado do Rio de Janeiro

TERESÓPOLIS E MINC SE UNEM PARA FORMULAR
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA

Wanderley Peres, secretário de Cultura de Teresópolis, esteve na sede regional do Ministério da Cultura (MinC) para tratar da
formulação da Conferência Municipal de Cultura, a ser realizada no fim de setembro. O encontro foi no Palácio Gustavo Capanema,
no Rio de Janeiro, e contou com a presença do chefe de Divisão de Políticas Culturais da Regional do MinC, Ana Lúcia Pardo, do
subsecretário de Cultura, Ronaldo Fialho, e da produtora cultural da Secretaria da Cultura, Luciana Daumas.
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Segundo material de divulgação da Secretaria de Comunicação de Teresópolis:

Entre os assuntos tratados, Ana Lúcia Pardo destacou a importância dos municípios integrarem o Sistema Nacional de
Cultura. Partindo dessa premissa, ressaltou a importância da realização da Conferência Municipal, como meio de trazer a
sociedade para a discussão, colaborando com diretrizes e metas na formulação do Plano Municipal de Cultura, que, por sua
vez, vai seguir as normas do Sistema Nacional de Cultura. Em seguida, Ana Lúcia forneceu orientações para a realização da
Conferência, que deve ter caráter mobilizador, com formulação de propostas de políticas públicas ligadas à cultura.

No encontro, o secretário Wanderley Peres fez um breve diagnóstico da situação da cultura em Teresópolis, destacando os
projetos que vem sendo desenvolvidos e os equipamentos culturais disponíveis. “Teresópolis está vivendo um período de
transformação, com grande incentivo à cultura de qualidade. Esta mudança proposta pelo governo Jorge Mario já apresenta
resultados. A cultura foi o segundo item mais votado como demanda nas plenárias do Orçamento Participativo, o que
demonstra claramente o interesse da sociedade e nos mobiliza para dar prosseguimento ao trabalho”, declarou.

A chefe da Divisão de Políticas Culturais da Regional do MinC se entusiasmou com a mobilização da Secretaria de Cultura
de Teresópolis. “Fico feliz com a iniciativa do governo municipal em buscar orientações para que possa realizar uma
Conferência bem sucedida. Daremos todo o apoio e tenho certeza que a Conferência Municipal será apenas o primeiro
passo para futuras parcerias entre a prefeitura de Teresópolis e o Ministério da Cultura”, enfatizou Ana Lúcia Pardo,
apontando ainda para a necessidade de ser mantido um diálogo aberto, a partir de reuniões informais, com os diversos
segmentos que compõem a cultura no município.

A realização da Conferência Municipal de Cultura é um dos resultados da reestruturação do Conselho Municipal de Cultura,
revitalizado a partir do governo Jorge Mario. O anteprojeto de reestruturação já foi entregue ao prefeito e está em fase de
análise para aprovação.

A Conferência Municipal de Teresópolis está marcada para os dias 22 e 23 de setembro, na casa de cultura Adolpho Bloch, 
quando serão eleitos os delegados para a Conferência Estadual, programada para acontecer até dezembro.
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PROGRAMAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TERESÓPOLIS

 

22 DE SETEMBRO

8h às 9h – Credenciamento dos participantes

9h – Abertura

9h30 – Apresentação do Regimento Interno para aprovação

10h – Eixo V – Gestão e Institucionalidade da Cultura

12h – Almoço

13h30 – Eixo II – Cultura, Cidade e Cidadania

14h30 – Eixo III – Cultura e Desenvolvimento Sustentável

15h30 – Eixo IV – Cultura e Economia Criativa

16h30 – Eixo I – Produção Simbólica e Diversidade Cultural

17h40 – Apresentação das Ações da Secretaria Municipal de Cultura em 2009

23 DE SETEMBRO

9h – Formação dos Grupos de Trabalhos

9h15 – Estudo dos Eixos Temáticos e sub-eixos

11h – Formulação das diretrizes por grupo de trabalho

12h – Almoço

13h30 – Plenária dos Eixos Temáticos

– Apresentação dos relatórios finais de cada eixo temático
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« Reunião para discutir a II CNC e o Fórum dos Secretários de Cultura
Semana Nacional de Mobilização pela pauta da Cultura no Congresso Nacional »

16h10 – Plenária Final

– Votação (apresentação das propostas)

– Relatório final geral;

17h – Eleição dos Delegados para a Conferência Estadual de Cultura

17h30 – Encerramento das atividades

– Apresentação Cultural

– Confraternização
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