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GRUPO DE TRABALHO: Bacia do Jacuípe 

RELATOR: Helena Rita 

FACILITADOR: Jailton Trindade 

DATA: 08-5-2014 

HORÁRIO: 14:30 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo Salvador 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 5 

RESUMO DA ATA: 

Propostas em anexo. 

Segue na ordem: Estado, União. 

A representação será: Um representante titular mais dois representantes suplentes. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

1. Criação e/ou fortalecimento de uma rede colaborativa territorial que envolva os Pontos de 

Cultura e demais grupos e artistas afins para fortalecer a articulação e o intercâmbio 

territorial; 

2. Organização de uma rede colaborativa de intercâmbio. Esta funcionaria como um vetor de 

sustentabilidade por grupos e manifestações/criações artísticas e culturais, trocas de trabalhos 

nas cidades. 

3. Criação de festival de arte e cultura territorial. Este festival teria realização anual, cada ano 

em um município do território, em forma de rodízio, envolvendo ações de todas as áreas e 

segmentos culturais de todos os 16 municípios do território. 



4. Criação de uma Teia Macro-Territorial. Essa teia seria rotativa, cada ano em um dos 5 

territórios que compõe nosso Macro-Território. E cada Teia em um município diverso, sem 

repetir eventos em município ou território já contemplado até que contemplasse todos. 

5. fortalecimento da rede estadual dos Pontos.  

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

1. Renovação dos Pontos de Cultura bem-sucedidos. Seriam Pontos que cumpriram suas 

metas corretamente, tem ações fortes e cumpriram com as obrigações jurídicas; 

2. 2. Fortalecimento dos Pontos existentes e da rede nacional de Pontos; 

3. Criação de editais ou prêmios específicos para fortalecer os grupos, manifestações 

mobilizados pelos Pontos de Cultura; 

4. Transformação do Edital de Pontos de Cultura em Lei que garanta a permanência 

destes editais independente de governo. 

 

 

GRUPO DE TRABALHO: Bacia do Paramirim 

RELATOR: Barbina Silva 

FACILITADOR: Daniela Silva 

DATA: 08.05.2014 

HORÁRIO: 15:30 

LOCAL:  Praça Pedro Arcanjo 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 02 

RESUMO DA ATA: Nosso encontro com mais 02 novos Pontos de Cultura além dos 02 que já 

existiam foi bastante participativo, proveitoso, visando troca de conhecimento, entrosamento 

e interação para fortalecimento da cultura no território. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Formação dos gestores; 

- Simplificação dos editais e documentações; 

- Visitas técnicas; 

- Ampliação do intercâmbio entre os Pontos de Cultura através da rede. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

- Aumentar os recursos e executar os Pró-culturas 

- Aprovar a PEC 150  



- Pressionar os municípios a aprovarem seus Sistemas Municipais de Cultura. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Bacia do Rio Corrente 

RELATOR: Regina Lúcia Borges de Oliveira 

FACILITADOR: Angélica Rodrigues 

DATA: 08.05.2014 

HORÁRIO: 14:00 às 18:00 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 03  

RESUMO DA ATA: Estiveram presentes neste 3º Fórum dos Pontos de Cultura da BahIA 08 

pessoas, sendo todas do município de Santa Maria da Vitória, representando os Pontos de 

Cultura Biblioteca Eugênio Lira, Grupo de Artes Cênicas Pachamama e o novo Ponto de Cultura 

Artesanato: Cidadania, trabalho e Renda. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS:  

- Encontro anual dos Pontos de Cultura por Território de Identidade; 

- Formação contínua para os Pontos de Cultura na elaboração da Prestação de Contas dos 

Projetos.  Curso de formação profissional para geração de trabalho e renda; 

- Fomento para projetos de estímulo à leitura para inclusão dos jovens de forma prazerosa, nas 

tecnologias digitais. 

- Festival de música e dança; 

- Acompanhamento da SECULT nas ações do Ponto de Cultura. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

- Oportunizar mais editais de Ponto de Cultura nos Territórios. 

- Garantia de continuidade dos Pontos de Cultura quando bem sucedido. 

- Inserir no PPA o Programa Cultura Viva e reforçar o diálogo do Estado com os Pontos de 

Cultura. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Bacia do Rio Grande 

RELATOR: Eric Gamaliel 

FACILITADOR: Gelson F. Vieira 



DATA: 08-5-2014 

HORÁRIO: 15:00 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo Salvador 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES:  

RESUMO DA ATA: 

Os Pontos de Cultura encontraram dificuldades de diálogo/parceria com governos municiais e, 

no âmbito estadual no que tange à prestação de contas. Com a inserção de novos pontos no 

território, surgem expectativas de mobilização, organização e fortalecimento de ações em 

rede. O território definiu sua organização interna tendo um representante titular e um 

suplente, assim composto: TITULAR: Adriana Santos da Mota; SUPLENTE: Gelson Fernandes 

Vieira. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Realizar incursões junto à SECULT e as prefeituras no sentido de agilizar os processos de 

prestações de contas e alterações no Plano de trabalho; 

- Realizar formação nas áreas de contabilidade, sustentabilidade e projetos culturais; 

- Criar uma dinâmica de encontros/reuniões semestrais entre os Pontos de Cultura dos 

territórios, com rotatividade entre as cidades. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

Criar os Fóruns territoriais/regionais de Pontos de Cultura; 

Que o MinC instale Antenas para captação de sinal da Internet. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Baixo Sul 

RELATOR: Claudio Jesus dos Santos 

FACILITADOR: Orlei Grimaldi Miranda 

DATA: 08-5-2014 

HORÁRIO: 15:00 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo Salvador 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 03 

RESUMO DA ATA: 

Dos 06 Pontos existentes no território apenas 03 compareceram, onde foram deliberadas 02 

propostas sendo uma nacional e uma estadual.  



Representação do Território: Titular: Claudio Jesus dos Santos, Suplente: Orli Grimaldi Miranda 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

Promover anualmente encontros territoriais dos Pontos de Cultura. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

Implantar em cada território pelo menos 01 Pontão de Cultura, para agrupar as diversas 

linguagens. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Chapada Diamantina 

RELATOR: Valéria Penchel 

FACILITADOR: Ana Rosa Soares da Silva - Rosa Griô 

DATA: 08.05.2014 

HORÁRIO: 14:30 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 09 

RESUMO DA ATA:  

Participaram do grupo os representantes do território da Chapada Diamantina. Definiu-se 

como formato de representação o colegiado. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

1. Formação, orientação e acompanhamento para os gestores dos Pontos de Cultura visando 

um melhor gestão e principalmente uma melhor prestação de contas; 

2. Isenção das taxas bancárias para os convênios dos Pontos de Cultura; 

3. Capacitação e ampliação do quadro da SECULT para atender aos Pontos de Cultura. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

1. Aprovação da Lei Cultura Viva; 

2. Reativação dos Prêmios voltados para os Pontos de Cultura/Cultura  Viva; 

3. Ampliação do número de Editais voltados para a cultura; 

4. Ampliação dos recursos disponibilizados nos Editais Culturais. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Costa do Descobrimento 



RELATOR: Yara Rabelo 

FACILITADOR: Todo o grupo 

DATA: 

HORÁRIO: 

LOCAL: 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 06 

RESUMO DA ATA: 

Foram elencadas as demandas. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Garantir e viabilizar a continuidade das ações dos Pontos de Cultura dos Territórios; 

- Garantir e viabilizar um festival anual de arte e cultura do Território entre os Pontos de 

Cultura e a SECULT. 

 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

- Mobilização para a votação da Lei Cultura Viva e PEC 150 em 2014. 

- Abertura de edital para criação de um “Pontão ” territorial de articulação e mobilização. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Extremo Sul 

RELATOR: Marina Fossa 

FACILITADOR:  

DATA: 08-5-2014 

HORÁRIO: 16:00 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo Salvador 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 04 

RESUMO DA ATA: 

Apresentação dos novos Pontos de Cultura. Discussão de metas para encontros e intercâmbios 

entre os Pontos Presentes. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 



1. Criação da rede de Pontos de Cultura do Extremo Sul;  

2.  Encontros territoriais trimestrais; 

3. Feiras territoriais anuais; 

4. Visitas de apoio frequentes dos representantes territoriais em cada Ponto de Cultura. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

1. Reajuste do valor do convênio; 

2. Disponibilização gratuita de material e cursos on-line e/ou presenciais para os gestores 

dos Pontos de Cultura sobre auto sustentabilidade, gestão e execução de projetos; 

3. Possibilidade de continuidade do convênio para os Pontos de Cultura atuantes 

regulares após o período de 03 anos, em edital específico. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Irecê 

RELATOR: Denise Karea Correia 

FACILITADOR: Sólon Barreto 

DATA: 08.05.2014 

HORÁRIO: 14:30 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 06 

RESUMO DA ATA: O território de Irecê reuniu-se no Teiahia – 2014 discutiu atitudes e formas 

de comunicação entre os PCs e o seu RTC e determinou rotinas de comunicação através de 

Internet e pessoalmente, de forma bimestral, sendo a 1ª reunião no PC Cantando a Cidadania, 

19:00 em Irecê – BA. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Agilidade na análise dos Processos/Projetos, de modo geral. Em todas as áreas – Lei cultura 

Viva na Bahia, menos burocrática. 

- Custeio para a articulação dos PC e formação doa agentes de cultura; 

- Oficinas de gestação/elaboração de Projetos/Prestação de Contas. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

Portaria MinC reconhecendo as deliberações deste Fórum; 

Aprovação da Lei Cultura Viva com o Marco Legal da Cultura no Brasil; 

Transformar os Pontos de Cultura em serviço cultural, como foi feito com o Bolsa Família, PET 

e Pro jovem, de modo a defender esta iniciativa de governos futuros; 



- Portal da Transparência da Cultura. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Território de Itaparica 

RELATOR: José Carlos 

FACILITADOR: Jairo Varjão 

DATA: 08-5-2014 

HORÁRIO: 15:00 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo Salvador 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 02 

RESUMO DA ATA: 

Ficou decidido que a representação do Território se dará por meio de titular e suplente. 

Ficando o senhor Jairo Gomes Varjão como titular e o senhor José Carlos Souza da 

Silva como suplente. Fica, portanto estabelecidas estas deliberações do território 

Itaparica para ser integrado ao documento do II Fórum dos Pontos de Cultura da Bahia 

– Teia Bahia 2014.  

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

 Estabelecer que o papel do estado e da federação, no território Itaparica, e nos 

pontos de cultura por estes aprovados, assegurando programas e ações que deem 

suporte para a promoção da sustentabilidade e o pleno funcionamento destes;  

 Melhor formação dos pontos ao que se refere às prestações de conta, bem como 

maior agilidade nas analises das mesmas;  

 Criar editais específicos para os pontos de culturas que já estão atuantes, para 

que estes possam desenvolver outras ações paralelas;  

 É importante evidenciar que o fato de uma entidade ter sido  contemplada com o 

titulo de ponto de cultura, este não a impeça de participar de outros editais, tão 

somente por este motivo; 

 Permitir em seus editais, a inserção de assessorias contábeis e jurídicas, nos 

projetos dos pontos;  

 A realização de eventos territoriais calendarizados, que envolvam os pontos de 

cultura e os artistas locais fortalecendo assim as teias (parcerias) culturais;  



 Um espaço virtual de cada território, mantido pelos mecanismos do Estado, 

sendo este alimentado por informações enviadas dos pontos.  

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

 Estabelecer que o papel do estado e da federação, no território Itaparica, e nos 

pontos de cultura por estes aprovados, assegurando programas e ações que deem 

suporte para a promoção da sustentabilidade e o pleno funcionamento destes;  

 Incluir os pontos de cultura em projetos e ações que visem a equidade dos 

territórios;  

 Compreender as especificidades dos territórios, e assim sendo, estabelecer 

programas ações e editais, que considerem as características dos territórios;  

 Integrar as ações dos pontos de culturas as ações griô que aconteçam próximo a 

cada ponto;  

 Permitir, também, que os pontos de culturas possam ser proponentes, juntamente 

com as escolas, dos projetos Mais Cultura na Escola;  

 Conectar em rede todos os pontos de cultura, tanto os conveniados ao MINC 

quantos os do estado.  

 

GRUPO DE TRABALHO: Litoral Norte e Agreste Baiano 

RELATOR: Daiane Pereira de Souza 

FACILITADOR: Ana Rita de Souza e Iraildes de Oliveira Gama 

DATA: 08.05.2014 

HORÁRIO: 15:00 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 02 

RESUMO DA ATA: Os Pontos de Cultura discutiram sobre os pontos positivos e negativos que 

ocorreram durante a realização dos projetos em suas comunidades. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Agilidade por parte do Estado no repasse do convênio; 

- Que o Estado não leve em consideração as denúncias, sem antes entrar em contato com os 

dirigentes dos Pontos de cultura; 



 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

- Para aprovação da Lei Cultura Viva, Lei Griô/Mestres, PEC 150. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Litoral Sul 

RELATOR: M. Aurea de Souza 

FACILITADOR:  Janete Lainha 

DATA: 08-5-2014 

HORÁRIO: 14:30 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo Salvador 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 11 

RESUMO DA ATA:  

Reunião co os representantes dos Pontos de Cultura para tomada de decisão abrangendo 

propostas de ações para os anos 2014/2015. 

Deliberações Territoriais: 

- Promover a integração entre os Pontos de Cultura do Litoral Sul através de reuniões 

itinerantes, visando o intercâmbio cultural entre outros territórios de identidade; 

- Criar um calendário de eventos anual para os Pontos de Cultura; 

Fortalecer feiras itinerantes de economia criativa e solidária em parceria com o SEBRAE 

envolvendo outros Pontos de Cultura e outros coletivos culturais; 

- Promover encontros dos Pontos de Cultura e a coordenação geral dos Pontos, SECULT e 

MinC, visando ao acompanhamento das ações e apresentação dos resultados. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

Solicitar à SECULT a abertura de edital para cursos de Gestão Cultural e outros, afim de 

atender a demanda dos novos pontos e implementação dos Pontos já existentes; 

Solicitar revisão da Lei 9.696/64 – Lei dos Convênios. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

Repensar o Programa Cultura Viva, discutindo e implementando questões pertinentes a cada 

Estado. 

 



GRUPO DE TRABALHO: Médio Rio de Contas 

RELATOR: Domingos Calixto 

FACILITADOR: Domingos Calixto 

DATA: 

HORÁRIO: 

LOCAL: 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 03 

RESUMO DA ATA:  

Foi composta por três representantes do Médio Rio de Contas. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Formação, orientação e acompanhamento dos Pontos de Cultura, visando melhor gestão do 

Plano de Trabalho; 

- Maior integração entre os Pontos por território e estadual. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

- Aprovação da Lei Cultura Viva 

- Ampliação das verbas destinadas aos editais de cultura. 

- Conveniar o Programa Mais Cultura nas Escolas  aos Pontos de Cultura. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Médio Sudoeste da Bahia 

RELATOR: Tiago Melo de Oliveira 

FACILITADOR:  

DATA: 08-5-2014 

HORÁRIO: 15:30 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo Salvador 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES:  02 

RESUMO DA ATA: 

Reunião para discutir as necessidades e prioridades dos Pontos de Cultura do território e 

levantar as deliberações estaduais e nacionais. Delegado Titular: Tiago Melo de Oliveira. 

Delegado Suplente: Nicole de Carvalho Kubu. 



 DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

1. Realização de intercâmbio cultural entre os Pontos de Cultura e o compartilhamento 

de saberes, experiências e dinamização da atuação dos Pontos; 

2. Criação de uma lista pública de gestores, empreendedores e grupos culturais do 

Estado para articulação entre os Pontos de Cultura; 

3.  Reconhecimento legal dos Fóruns dos Pontos de Cultura; 

4. Criação de 1 Pontão de Cultura por Território. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

1. Aprovação da Lei Cultura Viva, Lei Griô e Lei dos Mestres 

 

GRUPO DE TRABALHO: REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR 

RELATOR: DANIELA – TERRA MIRIM 

FACILITADOR: THIAGO – SANTA LUZIA/ITEIA 

DATA: 08/05/14 

HORÁRIO: A TARDE 

LOCAL: PRAÇA PEDRO ARCANJO/SALVADOR 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 19 

RESUMO DA ATA: Os presentes se apresentaram: nome, Pontos de Cultura e atividades; em 

seguida foi feita a elaboração das propostas estaduais, por fim passando às propostas 

nacionais, leitura do relatório com as propostas escritas e ‘votação’. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

A) Realização de encontros territoriais dos Pontos de Cultura da Bahia com periodicidade 

definida; 

B) Desenvolvimento de plataformas virtuais para a articulação e troca de experiências 

dos Pontos: criação de fanpage, cirandas, ITeia, etc. 

C) Composição de um colegiado territorial, em lugar de representante territorial, com a 

intenção de CE mobilização, dinamização, de comunicação e troca de experiências; 

D) Reivindicação de espaço para “Pontos/Pontões de articulação”, que promovam maior 

autonomia dos fóruns e ações; 

E) Realização de caravana (intercâmbio) com “mensageiros” dos Pontos para 

conhecimento, publicização, registro e comunicação: fomento, diagnóstico da rede, 

conhecimento das tecnologias já disponíveis de Ponto a Ponto, para fortalecimento da 

comunicação/interação inter-pontos; 

F) Articulação com SECULT/MinC para divulgação e difusão dos produtos e serviços 

culturais da rede de Pontos de Cultura BA em TV Públicas; 



G) Formação em culturas para juventude tendo as escolhas como espaços estratégicos de 

ação; 

H) Cronograma de reuniões entre o colegiado e os representantes territoriais da SECULT 

para encaminhamentos da pauta da rede. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

1. Apovação do novo marco legal das organizações da sociedade civil (OSC), da Lei 

Cultura Viva, Lei Griô e Mestres; 

2. Garantia de, no mínimo, 1% do orçamento para a cultura; 

3. Investimento na política de sustentabilidade dos Pontos de Cultura, especialmente 

pós-convêncio; 

4. Acompanhamento /monitoramento das propostas colocadas na Conferência; 

5. Resolução da situação de Pontos presos nas malhas burocráticas e liberação dos 

prêmios atrazados – responsabilidade partilhada entre estado e Pontos de Cultura; 

6. Previsão de formas legais próprias à realidade dos Pontos, questão de fomento à 

própria organização (Ponto) e formas legais de contratação ou parceria além do 

voluntariado; 

7. Cultura como política estratégica no combate à violência e desenvolvimento da 

juventude; 

8. Disponibilização de consultas/assessotias especiais para os Pontos, a exemplo: contábil 

e jurídica. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Piemonte da Diamantina 

RELATOR: Luciene 

FACILITADOR: Joel Cruz 

DATA: 08-5-2014 

HORÁRIO: 14:30 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo Salvador 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES:  04 

RESUMO DA ATA: 

Representante do território: Titular – Luciene Roesa, Titular: Joel de Jesus Cruz. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

1. Articulação existente entre os Pontos do território; 

2. Maior integração entre os Pontos e as prefeituras. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 



1. Construção de coordenações de suporte aos Pontos de Cultura em nível 

macroterritorial; 

2. Maior diálogo entre a FUNCEB e os Pontos; 

3. Capacitação em prestação de contas para os Pontos . 

4. Formação para gerenciamento dos Pontos. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Piemonte do Paraguaçu 

RELATOR: Edneia Cardim 

FACILITADOR: B. Maia Rocha 

DATA: 

HORÁRIO: 

LOCAL: 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 02 

RESUMO DA ATA: 

Apresentação dos conveniados e pré-selecionados. Discussão sobre os Pontos de Cultura no 

território, suas atuações e orientações para os novos Pontos. Sinalização das deliberações 

estaduais e nacionais. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Abertura de editais especiais para bandas fanfarras onde as mesmas trabalhem civismo, 

musicalidade, coreografias, corais e formação de cidadãos; 

- Que o poder público fortaleça os Pontos de Cultura novos e velhos 

- Fortalecimento da rede de Pontos de Cultura dos territórios e estado 

- Que o processo dos jovens multiplicadores possa ter mais visibilidade nos seguintes pontos: 

comunicação e organização 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

 - Ampliação do Programa Cultura Viva 

 

GRUPO DE TRABALHO: Piemonte Norte do Itapicuru 

RELATOR:  

FACILITADOR:  

DATA: 08-5-2014 



HORÁRIO: 14:30 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo Salvador 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 02 

RESUMO DA ATA: 

Reuniram-se os representantes dos Pontos de Cultura, debateram as necessidades dos Pontos 

no território. O representante territorial ficou Irenilda Galvão e o suplente Vagner Lavôr. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Pagamento do repasse no valor total, já que alguns Pontos receberam uma parte e ficaram 

inviabilizados de executar o plano; 

- Pagamento das bolsas dos jovens Multiplicadores; 

- Lançar edital para os 22 novos Pontos, respeitando a divisão por territórios;  

- eliminar as cláusulas de alguns editais que impedem a participação dos Pontos de Cultura; 

- Pagamento do repasse Pontinho de Cultura. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

 

GRUPO DE TRABALHO: Portal do Sertão 

RELATOR: Daniel Alen Rêgo 

FACILITADOR: Antonio Campos Oliveira 

DATA: 08.05.2014 

HORÁRIO: 14:30 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 11 (Onze) 

RESUMO DA ATA: Foi aberta a reunião com a apresentação de todos os Pontos presentes 

através de seus representantes e a seguir foram apresentadas as propostas. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Construir calendário territorial e estadual para as reuniões dos Pontos de Cultura; 

- Criar polo cultural nos territórios; 

- Realizar encontro anual dos Pontos de Cultura em seus respectivos territórios; 

- Realizar cursos de formação sobre prestação de contas; 



- Realizar cursos de formação em cultura digital para o uso de diversos meios e ferramentas de 

comunicação na Internet. 

 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

Elaborar um plano de trabalho para divulgar a rede nacional, estadual e territorial dos Pontos 

de Cultura; 

- Fortalecer formas de acompanhamento dos Pontos de Cultura pelos gestores federais e 

estaduais com o intuito de legitimar o aproveitamento dos projetos que foram eficientes para 

a renovação automática dos convênios ; 

- Incentivar a parceria pública e privada para os Pontos de Cultura. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Recôncavo 

RELATOR: Edna Cruz 

FACILITADOR: Ananias 

HORÁRIO: 15:00 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo /Salvador 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 09 

RESUMO DA ATA: Todas as entidades trabalham com culturasi variadas, de arte, cinema, 

teatro, rádio comunitária, etc.Algumas encaminham seus trabalhos de forma acentuada, 

formando universitários e um grande entrosamento e intercâmbio cultural, o que falta é 

planejamento para que se encontrem em reuniões itinerantes, que inclusive já está planejada 

para São Félix em 07.06.2014. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Curso de capacitação territorial de assessoria jurídica e contábil; 

- Agilidade na solicitação do Plano de Trabalho, aditivo, etc. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

- Criação de novos editais específicos para Pontos de Cultura; 

- propor a pauta legislativa do “Programa Cultura Viva”, como política de estado. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Semiárido Nordeste II 

RELATOR: Antenor Júnior 



FACILITADOR: Antenor Júnior 

DATA: 

HORÁRIO: 

LOCAL: 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 01 

RESUMO DA ATA: Apesar de poucos participantes mantive excelente diálogo com o CRT do 

território Pedro Son na construção desse grupo de trabalho. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Fortalecimento das redes dos Pontos de Cultura no Território através da Cultura Digital; 

- Encontro Territorial com mostras artística-cultural dos Pontos de Cultura, proporcionando um 

maior visibilidade dos mesmos; 

- Realização da Teia Territorial a exemplo da Teia sertaneja realizada em Euclides da Cunha; 

- Realização de festival, seminários, e oficinas de audiovisual para formação e produção de 

documentários para preservação da memória e história semiárida. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

- Destinar mais recursos para conveniamento de mais pontos de cultura 

- Maior integração ente os Pontos de Cultura do Nordeste brasileiro. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Sertão do São Francisco 

RELATOR: Alex Gonçalves 

FACILITADOR:  Adegivaldo 

DATA: 08.05.2014 

HORÁRIO: 15:00 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 07 

RESUMO DA ATA:  

Diante das discussões foram abordadas deliberações pertinentes ao território, das quais foram 

apontadas abaixo: 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 



- Teia Territorial com apoio de Estado e municípios; 

- Mobilização junto ao setor privado para a adesão do Vale-Cultura; 

- Criação do núcleo de elaboração de projetos e prestações de contas dos Pontos de Cultura do 

território. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

- Sede própria – Construção e manutenção; 

- Convênio com governo federal, estadual e municipal através de fundo a fundo. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Sertão Produtivo 

RELATOR: Israel Gomes Públio Filho 

FACILITADOR: Ana Paula Perfira Prates 

DATA: 08-5-2014 

HORÁRIO: 14:00 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo Salvador 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES:  

RESUMO DA ATA: 

Estiveram reunidos no III Fórum os Pontos de Cultura da Bahia 06 pessoas, sendo 03 do 

município do Rio do Antonio, representando o Ponto de Cultura Acomppana/Noara, e 03 do 

município de Brumado, do Ponto de Cultura Adote um Capoeirista. Colegiado de 

representação territorial: Gilmar Araujo, Israel Públio, Renata Lourenço, Ana Paula Perfira, 

Normalene Fernandes, 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

1. Formação, orientação e acompanhamento para os gestores dos Pontos de Cultura 

visando uma melhor gestão  e principalmente uma melhor prestação de contas; 

2. Isenção das taxas bancárias para os Pontos de Cultura; 

3. Capacitação e ampliação do quadro da SECULT para atender aos Pontos. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

1. Aprovação da Lei Cultura Viva; 

2. Realização dos Prêmios voltados para os Pontos de Cultura/Cultura Viva; 

3. Ampliação do nº de editais voltados para a cultura; 

4. Ampiação dos recursos disponibilizados nos editais culturais 

 



GRUPO DE TRABALHO: Sisal 

RELATOR: Jin Oliveira 

FACILITADOR: Luis Santana 

DATA: 08.05.2014 

HORÁRIO: 15:00 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 01 

RESUMO DA ATA:  

Diálogo acerca das dificuldades financeiras que perpassam pelos Pontos de Cultura de todo o 

país, em especial os da Bahia. Sem representantes. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Mudança de convênio para premiação dos recursos destinados aos Pontos de Cultura através 

dos Editais; 

- Premiar os Pontos existentes já conveniados e que já prestaram contas. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

- Criação de Lei que garanta recursos para sustentabilidade dos Pontos de Cultura que foram 

conveniados e já prestaram contar e se mantém sem recursos da União. 

- Baixar portaria reconhecendo o Fórum como instância representativa da sociedade civil 

organizada – Pontos de Cultura. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Vale do Jiquiriçá 

RELATOR: Andreia de Jesus Santos 

FACILITADOR: Andreia de Jesus Santos 

DATA: 08.05.2014 

HORÁRIO: 15:00 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 

RESUMO DA ATA: Durante a descrição do grupo surgiram dúvidas e reclamações, uma delas 

foi que no ano de 2007, no primeiro edital garantiu-se 05 vagas para o território Vale do 

Jiquiriçá, no entanto só foram inscritas 3 projetos, os quais aprovados,já no edital 001/2014, 



informou-se que seria três vagas o qual teve dez projetos inscritos e só dois foram para o 

processo de conveniamento, isso causou descontentamento e falta de estímulo muito grande 

no território, pois até então achava-se que seriam contemplados 3 projetos. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

- Fortalecimento da cultura como rede dentro do território e também para com todos os 

Pontos de Cultura. 

- Oficinas de Gestão cultural nos territórios; 

- Oficinas de prestação de contas nos territórios; 

- Democratização na prestação de contas dos pontos de cultura e mais agilidade nos repasses 

pendentes. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

- Garantir a realização da TEIA a cada 02 anos; 

- Garantir novos editais para Ponto de Cultura, Pontão de Cultura, Prêmios para pequenos 

eventos. 

 

GRUPO DE TRABALHO:VELHO CHICO  

RELATOR: SOLANGE DE OLIVEIRA FERREIRA  

FACILITADOR: Tokinha Cruz 

DATA:08-5-2014 

HORÁRIO: 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo Salvador 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 10 

RESUMO DA ATA:O grupo de trabalho do território Velho Chico foi formado por 10 delegados, 

que discutiram e relacionaram as deliberações estaduais e as deliberações nacionais. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

 Manter os repasses de recursos dos convênios no período estabelecido no cronograma 

de execução; 

 Garantir através de política DE Estado  a continuidade das ações dos Pontos de Cultura 

após o término do convênio. 

 Estruturação de uma política de formação dos ativistas no território de atuação: 

Elaboração de projetos, Gestão Cultural, Prestação de Contas, possibilitando a 

informação contínua dos Pontos de Cultura; 



 Realizar Encontro Territorial de Pontos de Cultura, como forma de fortalecer ações 

desenvolvidas em cada município. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

 Garantir, através de Políticas de Estado a continuidade das ações dos Pontos de 

Cultura após o término do convênio; 

 Estabelecer parceria com o Ministério das Comunicações e das Ciências e Tecnologias 

no sentido de facilitar aos Pontos de Cultura o acesso gratuito à Internet; 

 Direcionar, através de doação para os Pontos de Cultura, produtos e equipamentos 

relacionados às ações e atividades culturais apreendidas pela Receita Federal após o 

cumprimento dos prazos legais de retenção; 

 Destinar um percentual dos valores arrecadados pelas loterias para fortalecer as 

políticas de Pontos de Cultura no sentido de promover a continuidade das atividades 

desenvolvidas por essas entidades através do Fundo Nacional de Cultura; 

 Desburocratizar o acesso dos municípios ao Sistema Nacional de Cultura; 

 Fortalecer a parceria entre MinC e MEC no Programa Cultura Viva nas escolas, 

transferindo a execução através de convênios para os Pontos de Cultura. 

 

GRUPO DE TRABALHO: Vitória da Conquista 

RELATOR: Jeane Mary Soares Rocha 

FACILITADOR: A mesma 

DATA: 08.05.2014 

HORÁRIO: 15:00 

LOCAL: Praça Pedro Arcanjo 

Nº DE DELEGADOS PRESENTES: 01 

RESUMO DA ATA: O Território de Vitória da Conquista tem 07 Pontos de Culurtra que 

desenvolvem projetos diversificados na área artística como: teatro, dança, cinema, literatura e 

capoeira. Na Teia BA como participantes apenas um Ponto de Cultura, da Cia. MareMarie 

Teatro que desenvolve o projeto Teatração para Infância. 

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

1. Curso de capacitação jurídica e contábil; 

2. Reformulação do Formulário de Prestação de Contas que é muito redundante. 

DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

1. Criação de editais específicos em diversas áreas para Pontos de Cultura; 

2. Propor pauta na legislação do Programa Cultura Viva para tornar-se política de Estado. 



 

 

 


