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Debate do I Fórum Municipal de Cultura de
Parnaíba

SAIBA POR QUE E COMO
PARTICIPAR

PAUTA EM DISCUSSÃO

Setor 1 – Representantes de grupos de
manifestações das culturas popular e
folclórica, instituições culturais, patrimônio e
memória

Discussão criada por Superintendência de Cultura de
Parnaíba em 03/27/15
Prazo encerrado

Diante da leitura do Diagnóstico Situacional e de suas

vivências culturais em Parnaíba, quais os desafios e

oportunidades você identifica para as vertentes culturais

evidenciadas neste setor? Que ações poderiam ser traçadas

para atingirmos melhores metas? Que soluções você

apresenta diante das limitações que enfrentamos? Entre na

discussão…

Discuta (2 comentários)
REGIME DE VOTAÇÃO

Setor 2 – Representantes de manifestações
étnicas, religiosas, afro-brasileiras e
diversidade de gênero

Discussão criada por Superintendência de Cultura de
Parnaíba em
Prazo encerrado

Diante da leitura do Diagnóstico Situacional e de suas

vivências culturais em Parnaíba, quais os desafios e

oportunidades você identifica para as vertentes culturais

evidenciadas neste setor? Que ações poderiam ser traçadas

para atingirmos melhores metas? Que soluções você

apresenta diante das limitações que enfrentamos? Entre na

discussão…

Discuta

Setor 3 – Artesãos, artistas plásticos,
fotógrafos e cineastas

Discussão criada por Superintendência de Cultura de
Parnaíba em
Prazo encerrado

Diante da leitura do Diagnóstico Situacional e de suas

vivências culturais em Parnaíba, quais os desafios e

oportunidades você identifica para as artes evidenciadas

neste setor? Que ações poderiam ser traçadas para

atingirmos melhores metas? Que soluções você apresenta

diante das limitações que enfrentamos? Entre na

discussão…
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REGIME DE VOTAÇÃODiscuta

PAUTA EM DISCUSSÃO

Setor 4 – Músicos, poetas, escritor e livreiros

Discussão criada por Superintendência de Cultura de
Parnaíba em
Prazo encerrado

Diante da leitura do Diagnóstico Situacional e de suas

vivências culturais em Parnaíba, quais os desafios e

oportunidades você identifica para as artes evidenciadas

neste setor? Que ações poderiam ser traçadas para

atingirmos melhores metas? Que soluções você apresenta

diante das limitações que enfrentamos? Entre na

discussão…

Discuta (2 comentários)
PAUTA EM DISCUSSÃO

Setor 5 – Atores, dançarinos e artistas de
circo

Discussão criada por Superintendência de Cultura de
Parnaíba em
Prazo encerrado

Diante da leitura do Diagnóstico Situacional e de suas

vivências culturais em Parnaíba, quais os desafios e

oportunidades você identifica para as Artes Cênicas

evidenciadas neste setor? Que ações poderiam ser traçadas

para atingirmos melhores metas? Que soluções você

apresenta diante das limitações que enfrentamos? Entre na

discussão…    

Discuta
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