ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

CONFERÊNCIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA/2018
CONDUÇÃO DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS
ORIENTAÇÕES PARA OS MEMBROS DO CMPC
Para a condução da sua pré-conferência, cada membro do CMPC deverá estruturar seus trabalhos
em três partes:
1 – Indicar um coordenador e um secretário dentre os presentes;
2 – Formular indicações ou propostas para as pautas de cada um dos dias da Conferência;
3 – Eleger dois delegados.
Quanto aos trabalhos referentes ao item 2:
A) Pauta do dia 27/08 – Atualização do Plano de Cultural
Cada participante deverá analisar minuciosamente o Plano Municipal de Cultura, disponibilizado no
site da Prefeitura com antecedência à Pré-conferência do dia 25/08.
Conforme indicação da Comissão Executiva da Conferência, os participantes da pré-conferência
deverão observar cada ponto integrante do item 7.1 e discutir sua supressão, atualização ou
deslocamento como diretriz da política cultural.
Superado este item, conforme indicação da Comissão Executiva, cada pré-conferência deverá
analisar os pontos do item 7.2 relativos ao seu segmento, e adequá-los como proposta para as
diretrizes da política cultural comum a todos os segmentos. Como resultado deste trabalho, todo
item 7.2 ficará excluído do Plano e deslocado para as Diretrizes Para Uma Política Cultural em
Santa Maria.
B) Pauta do dia 28/08 – Diretrizes Para Uma Política Cultural de Santa Maria
A partir do texto-base “Diretrizes Para Uma Política Cultural de Santa Maria”, disponibilizado no
site da Prefeitura, e também com base nas adequações referentes aos itens 7.2 do Plano Municipal
de Cultura, cada pré-conferência deverá formular propostas referentes aos eixos a seguir, para
apresentá-las à plenária da Conferência:
1) Preservação;
2) Fomento/empreendedorismo;
3) Difusão/acesso.
Cada segmento terá o tempo de três minutos para apresentar suas propostas na plenária deliberativa,
pelo coordenador ou pelo secretário, devendo ser entregues por escrito à mesa diretora para
elaboração do documento final da conferência.
C) Pauta do dia 30/08 – Financiamento à Cultura
Cada pré-conferência deverá discutir possibilidades/propostas para o financiamento à Cultura em
Santa Maria; também apresentar propostas de aperfeiçoamento do Sistema Municipal de
Financiamento à cultura (LIC, Funcultura etc.).

