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Plano Estadual de Cultura será votado pela Assembleia Legislativa
Publicado em 23 de outubro de 2015 por Luciano deSouza

Tendo como princípio a participação social na construção de políticas públicas para cultura e cidadania, o Plano
Estadual de Cultura terá vigência de 10 anos, sendo revisado bienalmente. A Minuta de Lei foi aprovada
durante votação plenária realizada no último dia 17 de outubro.  Em uma conferência  realizada no auditório Cuíca
no Campus da  UFT aprovou a minuta do documento  que deverá ser entregue para votação na Assembleia
Legislativa do Estado do Tocantins.

A 4ª Conferência Estadual de Cultura foi uma  das ações para a
implantação do Sistema Estadual de Cultura e  reuniu mais de 140 pessoas,
dentre elas  delegados eleitos  em plenárias municipais representando
38 cidades do Estado que tiveram como missão avaliar, revisar e priorizar
as demandas da sociedade civil e do poder público para a politica cultural
do Estado.

As 10 metas escolhidas como prioritárias foram

Meta 1: Implantar a Secretaria de Estado da Cultura em sua plenitude até 2016, com a finalidade de desenvolver
as políticas culturais.

Meta 5: Ampliar mecanismos de investimentos para construção, recuperação, adequação e manutenção de
espaços culturais nas oito microrregiões do Estado (IBGE).

Meta 6: Municípios tocantinenses com algum tipo de equipamento cultural implantada, tais como museu,
biblioteca, teatro, galeria de artes, arquivo histórico, centro de documentação, cinema, praça do circo e centro
cultural, na seguinte distribuição: 20% dos municípios com até 10 mil habitantes com pelo menos um tipo; 30%
dos municípios entre 10 mil e 20 mil habitantes com pelo menos dois tipos, 50% dos municípios entre 20 mil e 50
mil com pelo menos três tipos; 100% dos municípios entre 50 mil e 300 mil habitantes com pelo menos cinco
tipos, até 2025.

Meta 10: Ampliar em 100% a política de edital para atender todas as atividades artísticas e culturais do Estado do
Tocantins, até 2015, de forma descentralizada.
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Meta 19: Criar e implantar programas de formação e capacitação na área cultural atingindo os 139 municípios
do Estado do Tocantins.

Meta 20: Realizar dois fóruns por ano em cada uma das oito microrregiões do estado.

Meta 22: Política estadual para salvaguarda do patrimônio histórico, artístico e cultural implantada até 2025.

Meta 23: Política estadual de proteção e valorização dos conhecimentos e expressão das culturas populares e
tradicionais implantada até 2025.

Meta 26: Fomentar o desenvolvimento sustentável da produção cultural em todos os municípios do Tocantins até
2025.

Meta 28: Fortalecer o sistema de financiamento cultural por meio da implementação do Programa de Incentivo à
Cultura / Fundo Estadual de Cultura atendendo às demandas de todas as microrregiões do Tocantins até 2025.
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