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MinC O Ministério Secretarias SPC - Secretaria de Políticas Culturais Destaque SPC Conferência de Cultura da Bahia

Conferência de Cultura da Bahia

A Bahia avança em mais uma etapa da III Conferência
Nacional de Cultura (CNC). Acontece amanhã e depois (12 e
13) a V Conferência Estadual de Cultura (CEC), que traz
como tema "Uma política de estado para a cultura: desafios
do Sistema Estadual de Cultura". O evento será na Cidade
do Saber, em Camaçari – região metropolitana de
Salvador.

Cerca de 900 participantes vão debater propostas e eleger
os delegados do Estado para participar da III CNC que
acontecerá em Brasilia, no final de novembro. O evento
contará com as presenças do ministro interino de Cultura,

Marcelo Pedroso, e dos secretários de Políticas Culturais, Américo Córdula, da Cidadania e da
Diversidade Cultural, Márcia Rollemberg, além do secretário substituto de Articulação Institucional,
Bernardo Mata Machado, e da equipe da Regional do MinC na Bahia e Sergipe.

"A Conferência é um processo essencial da articulação entre a Secretaria de Cultura e a sociedade
civil e comunidade cultural, um momento privilegiado de ausculta e de debate. Nela um dos
direitos culturais básicos – participar, discutir e influenciar nas políticas culturais – é exercido.
Trata-se de um lugar vital para a elaboração das políticas culturais que a SecultBA desenvolve",
afirma o secretário de Cultura do Estado da Bahia, Albino Rubim.

A V CEC é resultante de um processo de debates sobre políticas culturais na Bahia, que começou
em junho deste ano. Desde então, foram realizadas 358 conferências municipais, 27 conferências
territoriais e 26 conferências setoriais (sendo que 18 elegeram delegados).

Programação

A programação da V Conferência Estadual de Cultura terá, além dos debates sobre o tema central
"Uma política de estado para a cultura: desafios do Sistema Estadual de Cultura" uma programação
artística que inclui o grupo Chegança Feminina, o grupo de Samba de Roda Espermacete, e as
cantoras Nadja Meireles e Dayna Lins.

O Ministério da Cultura também estará presente através do "Balcão de Atendimento da Cultura",
onde sua equipe da Representação Regional da Bahia e Sergipe vai buscar aproximar os agentes,
dirigentes e produtores culturais das políticas do Ministério. No Balcão, será possível esclarecer
dúvidas e obter informações sobre editais, com direito a materiais informativos.

Conselho Estadual de Cultura

O estado da Bahia será o primeiro a realizar eleições para o Conselho Estadual de Cultura, como
mais um passo do processo de institucionalização e consolidação de uma política cultural
democrática e participativa. Criado em 1967, como órgão colegiado à Secretaria de Cultura da
Bahia, o Conselho Estadual de Cultura sempre foi composto por representantes da sociedade civil
indicados pelo Governo do Estado.

A Lei Orgânica da Cultura da Bahia (12.365/2011), aprovada em 30 de novembro de 2011, muda
essa regra e prevê que "a indicação dos conselheiros da sociedade civil deve ser feita por meio de
eleição, atendendo a critérios que contemplem segmentos culturais, processos do fazer cultural e
territorialidade, na forma definida em ato do Poder Executivo".

Nesta V Conferência de Cultura da Bahia serão eleitos 10 membros titulares e 10 membros
suplentes da sociedade civil, representando os territórios de identidade da Bahia.

Confira aqui a programação da V Conferência Estadual de Cultura da Bahia.

(Texto: Janaina Rocha, Comunicação/ Representação Regional Bahia e Sergipe)
(Fotos: Conferência Territorial Extremo Sul da Bahia/Ascom/Secult/BA)
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