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

EXEMPLOS, DOCUMENTOS E ORIENTAÇÕES LEGAIS

––

Bernardo Machado, autor do Texto-Base da II CNC e
coordenador de Relações Federativas e Sociedade do
Ministério da Cultura, gravou uma série de vídeos sobre os
cinco eixos da conferência e seus sub-eixos.

O blog Nacional publicou os vídeos para os interessados,
na esperança do material servir de subsídio para os
debates e como material de apoio na organizacão das
conferências municipais, estaduais e livres.

Clique para ir para página dos vídeos

.

Atenção para o Prazo de Entrega do Relatório
Aos Municípios que realizaram Conferências de Cultura, o prazo para a entrega do relatório é até 10 dias após a realização da
conferência.

O modelo de Relatório pode ser encontrado aqui

Junto com o Relatório é necessário o envio do Regimento Interno e do Decreto de Convocação.

O Documentos devem ser enviados para:

conferencia.nacional@cultura.gov.br

—

Textos e Orientações de Referência:
Regimento Interno da II CNC

Modelo de Decreto de Convocação de Conferência Municipal

Texto Base dos Eixos Temáticos – Referência Teórica

Orientações para as Conferências Municipais e Estaduais

Modelo de Relatório das Conferências Municipais – Os relatório devem ser enviados por email para o MinC  no prazo máximo de 10
dias após a realização da Conferência.

Apresentação em Slide sobre a II Conferência Nacional de Cultura

Documento do Sistema Municipal de Cultura de Rio Branco – Modelo de Documento que serve de base para a constituição de um
Sistema de Cultura Municipal, contendo modelo de Conselho, Fundo, Cadastro Cultural etc.
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« Agenda Passo-a-Passo »

Arquivo contendo:

 Conselho campinas_SPDiretrizes da Conferencia de Cultura
 fundo municipal de Vitória
 Lei Conselho – Porto Alegre
 Lei Municipal de criaçao do Fundo – Nova Friburgo
 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA-NF

Clique Aqui para baixar.

Abaixo estão documentos referentes a III Conferência Municipal e o Conselho de Cultura de Duque de Caxias, entre os documentos
irão encontrar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura, Portaria de Regulamentação da Conferência, Portaria de
Nomeação da Comissão Organizadora da Conferência, Ficha de Cadastro de Instituições, Ficha de Cadastro de Ficais, Ficha de
Cadastro de Delegados, Ficha de Cadastro de Candidatos, Edital de Convocação etc.

Clique para baixar o arquivo ZIP.

—

Sugestão de Carta Convite:

Modelo de carta – As cartas devem preferencialmente serem nominais, conter datas, horários e endereços das atividades para quais
os participantes estão sendo convidados.

—

Base de Dados dos Municípios
iicncrj
09/09/2009

4 COMMENTS

O que você acha?
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.

Alvaro Ferreira
09/16/2009

Só temos que agradecer por todo esse material que norteou o caminho para nossa Conferência. Parabens!

iicncrj
09/17/2009

Muito Obrigado, gostaria também de pedir que caso vocês tenham materiais que possam auxiliar outros municípios, como leis sobre
fundos, conselho, orçamento etc. Assim como convocatórias dos seus municípios será muito bem-vindo para que possamos
aproveitar e colocar no Blog.

Ivan Machado
10/01/2009

Olá, equipe!
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Ontem (30/09) me incorporei à Equipe da Secretaria de Cultura de Mesquita com a finalidade de dar atenção exclusiva à nossa
Conferência Municipal. Seguinto recomendação do Delmar (Secretário de Cultura), me coloco como contato para esse fim, de modo a
dar mais agilidade aos encaminhamentos necessários.

Um abraço,

Obs.: O material postado está sendo bastante útil. isso sim é exemplo de SuperAção!

Ivan Machado

Ivan Machado
10/01/2009

Olá!

Segue abaixo a publicação no D.O. on line da Convocação para a IICMC/Mesquita

http://www.diariomunicipal.com.br/aemerj/pesquisa-avancada/detalhar/cod_materia/2006
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