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LEI CULTURA VIVA de INICIATIVA
POPULAR
CONVITE
Convidamos tod@s @s coordenador@s de Pontos de Cultura, ponteir@s, artistas, arte
educador@s, fazedor@s culturais, griôs, contador@s de histórias   e a comunidade dos Pontos
para este desafio de criarmos juntos a Lei Cultura Viva de Iniciativa Popular que está disponível
para consulta pública durante 90 dias neste blog na aba “Texto Base em Consulta Pública” entre
os dias 11 de abril de 2011 a 10 de julho de 2011.

Essa Consulta Pública do Texto base da Minuta do Projeto de Lei para a qual lhe convidamos a
participar é primeira etapa do processo colaborativo para criarmos a Lei Cultura Viva de
Iniciativa Popular.

É imprescindível cadastrar-se. Identifique-se de forma correta com seu nome e demais dados
solicitados. Se desejar, pode informar a instituição que representa.

Colegiado do GT de Legislação da CNPdC

Ponteir@s de todo Brasil vão decidir qual o melhor texto da Lei Cultura Viva de
Iniciativa Popular

Você precisa se registrar para deixar um comentário.

#1 escrito por stelacabral 
há 7 anos atrás

COMENTÁRIOS (1)

BUSCA

Pesquisar

Banner da Campanha Lei Cultura
Viva (2)

Historico (1)

http://culturadigital.br/register/
http://culturadigital.br/leiculturaviva/wp-login.php
http://culturadigital.br/membros/stelacabral/
http://culturadigital.br/leiculturaviva/category/banner-da-campanha-lei-cultura-viva/
http://culturadigital.br/leiculturaviva/category/historico/
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CONVITE AOS PONTOS DE
CULTURA

Convidamos tod@s @s coordenador@s de
Pontos de Cultura, ponteir@s, artistas, arte
educador@s, fazedor@s culturais, griôs,
contador@s de histórias e a comunidade dos
Pontos para este desafio de criarmos juntos a
Lei Cultura Viva de Iniciativa Popular que está
disponível para consulta pública durante 90 dias
neste blog na aba "Texto Base em Consulta
Pública" entre os dias 11 de abril de 2011 a 10
de julho de 2011.

LEI CULTURA VIVA DE
INICIATIVA POPULAR

Esta Consulta Pública do Texto base da Minuta
do Projeto de Lei para a qual lhe convidamos a
participar é primeira etapa do processo
colaborativo para criarmos a Lei Cultura Viva de
Iniciativa Popular. É imprescindível cadastrar-se.
Identifique-se de forma correta com seu nome
e demais dados solicitados. Se desejar, pode
informar a instituição que representa. Toda
participação deverá ocorrer de boa-fé, de modo
cordial e não deve induzir outros usuários a
atitudes tecnicamente incorretas ou conter
ofensas, vocabulário agressivo ou desrespeitoso
sendo vedada qualquer forma de abuso. A
discussão é moderada de acordo com os
Termos de Uso, que serão aplicados sempre
que necessário. Recomendamos a sistemática
leitura dos Termos de Uso desta plataforma
sempre que tiver dúvidas sobre seu
funcionamento. Qualquer comunicação deverá
ser feita pelo
email:leiculturavivabrasil@gmail.com
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http://culturadigital.br/leiculturaviva/2011/03/
http://www.twitter.com/@leiculturaviva
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MEUS TWEETS RECENTES

Erro ao carregar tweets (O Twitter caiu?)

TAGS

Autonomia  Banner  Empoderamento  Programa Cultura

Viva  Protagonismo  TEIA

stat: failcode: 100
message: Invalid API Key (Key has invalid
format)

GALERIA FLICKR

ACOMPANHE A LEI NOS
VÍDEOS DA INTERNET.

  

QUEM ESTÁ ONLINE

http://culturadigital.br/leiculturaviva/tag/autonomia/
http://culturadigital.br/leiculturaviva/tag/banner/
http://culturadigital.br/leiculturaviva/tag/empoderamento/
http://culturadigital.br/leiculturaviva/tag/programa-cultura-viva/
http://culturadigital.br/leiculturaviva/tag/protagonismo/
http://culturadigital.br/leiculturaviva/tag/teia/
http://www.youtube.com/watch?v=YR9xoz7WzPE
http://www.youtube.com/watch?v=YR9xoz7WzPE
http://culturadigital.br/membros/suzanacosta/
http://culturadigital.br/membros/mbicyboga5/
http://culturadigital.br/membros/jotaneves/
http://culturadigital.br/membros/udocoito0/
http://www.twitter.com/@leiculturaviva
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Tema Mystique por digitalnature | Movido a WordPress  

RSS FEEDS  XHTML 1.1  TOPO

Usuário  

 

Senha  

 

REGISTRAR-SE  Lembre-me  

Cadastre-se
Perdeu a senha?

Registro do usuário

http://digitalnature.ro/
http://wordpress.org/
http://culturadigital.br/leiculturaviva/feed/
http://validator.w3.org/check?uri=referer
http://culturadigital.br/leiculturaviva/wp-register.php
http://culturadigital.br/leiculturaviva/wp-login.php?action=lostpassword

