
Fórum Estadual dos Pontos de Cultura – Ilha Solteira 

Proposta construída em Mirandópolis (31/01/2015) 

 

Dando sequência aos trabalhos, tanto do “Fórum Paulista dos Pontos de 

Cultura de 2013” realizado durante a “Teia Paulista de 2013”, quanto a “Plenária 

Aberta e Participativa” realizada durante o “Encontro dos Fóruns Regionais do 

Estado de São Paulo” de 03 a 06/12/2014 compondo a programação da “Semana 

Cultura Viva Comunitária”, os Pontos de Cultura presentes no “Encontro - Fórum 

Regional, de 31 de Janeiro - Comunidade Yuba”, debateram uma pauta única: 

Organização do Fórum Estadual dos Pontos de Cultura-SP, focando a questão 

estrutural da cidade sede, Ilha Solteira, e o mínimo necessário para se estruturar 

para o Fórum junto ao Ministério da Cultura e Secretaria do Estado de Cultura.  

De acordo com o Documento produzido durante o “Encontro dos Fóruns 

Regionais do Estado de São Paulo” de 2014, este “Encontro - Fórum Regional, de 

31 de Janeiro - Comunidade Yuba” de 2015 cumpriu o prazo para se avançar na 

elaboração da estrutura do futuro Fórum Estadual como parte dos trabalhos da 

“Equipe colaborativa de produção para criação e execução do plano de trabalho do 

ano de 2015” – na qual consta de acordo com documento final que “essa equipe terá a 

função de criar o cronograma de ação (calendário) e o plano de trabalho da Rede de Pontos de 

Cultura do Estado de São Paulo para o ano de 2015 com base na agenda elaborada durante a 

Semana Cultura Viva Comunitária. Estipulou-se como prazo o dia 31/01 para que essa equipe se 

organizar e efetivar uma proposta do plano de trabalho”. 

Ainda de acordo com o documento produzido durante o “Encontro dos Fóruns 

Regionais do Estado de São Paulo” de 2014, este “Encontro - Fórum Regional, de 

31 de Janeiro - Comunidade Yuba” de 2015 compromete-se em defender os 

seguintes prazos para se avançar na elaboração da estrutura do futuro “Fórum 

Estadual” conforme se lê no item “Calendário” do documento final: “Calendário de 

encontros estaduais 2015 - Janeiro a março: fóruns regionais / De 30.04 a 03.05 ‘Encontro dos 

Fóruns Regionais e Fórum Estadual dos Pontos de Cultura’ (Ilha Solteira)”. 

 Sendo assim, mantemos como proposta de data prevista para o Fórum 

Estadual em Ilha Solteira, os períodos: de 30 de Abril a 03 de Maio. E quanto à 

estimativa de público pautada no “Encontro dos Fóruns Regionais do Estado de São 

Paulo” de 2014, que era de 200 pessoas, já neste atual “Encontro - Fórum Regional, 



de 31 de Janeiro - Comunidade Yuba” - com a presença do Diretor de Cultura da 

Secretaria de Cultura de Ilha Solteira – foi garantida a hospedagem em alojamento 

de 150 pessoas, e a vontade de se organizar para viabilizar estrutura para as outras 

50 pessoas. 

Dando sequência no detalhamento do que haverá por parte da Prefeitura de 

Ilha Solteira, segue abaixo um resumo da proposta de estrutura apresentada e 

pactuada com a Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal da Cultura de Ilha 

Solteira presente no “Encontro - Fórum Regional, de 31 de Janeiro - Comunidade 

Yuba”: 

 

PREFEITURA de ILHA SOLTEIRA 

Hospedagem para 3 dias em Alojamento: 

Poliesportivo 

- vestiários femininos e masculinos com camas com colchões individuais para 140 

pessoas (sem roupa de cama) e banheiros com chuveiro. 

- quadra disponível. 

Cachês das Apresentações dos Artistas Locais:  

R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

Despesas de som e luz para as Apresentações Artísticas:  

Palco interno (Casa da Cultura Rachel Dossi): R$ 2.000,00 

Palco externo (Palco da Integração): R$ 8.000,00 

Estrutura dos “Equipamentos Públicos de Cultura”, sendo: 

Casa da “Cultura Rachel Dossi” – realização do fórum 

 

A capacidade de público da Casa da Cultura Rachel Alice Ehrenberg Dossi é uma 

das maiores da região. Tem capacidade para 500 lugares no auditório e 55 no 

mezanino.  



 

 

 

 

Vista do palco do Mezanino                           Poltronas do mezanino   

O Mezanino do teatro é equipado com 55 poltronas, bar e banheiros feminino e 
masculino.  

 
_________________________________________________ 
 

a) O Palco 

O palco da Casa da Cultura tem uma das maiores bocas de cena e procênio da 

região, estando apto a atender espetáculos de pequeno, médio e grande porte.  



                            
   Visão Geral do Palco (visto do Mezanino) - abril de 2011 

  

 

_________________________________________________ 

b) Infraestrutura 

A Casa da Cultura ainda conta com dois banheiros de acesso ao público, 01 sala 

de bilheteria e 02 Salas Administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O espaço está equipado com 04 camarins, todos com banheiro, localizados nas 

extremidades do palco. 

 

Com excessão dos camarins, a área interna do teatro possui conexão (sistema wi-fire) de 

internet 

 

Planta - Camarins 

 

 

 

O Teatro também conta um 

acesso, pelos fundos do Palco, 

para facilitar a montagem e 

desmontagem de espetáculos. 

 

 

 

P

A

Acesso pelos Fundos 

 

 



Palco da Integração – mostra artística 

 

O Palco da Praça da Integração é localizado na 

região central da cidade e recebe os principais 

eventos culturais abertos da cidade. O espaço 

é equipado com 02 camarins, banheiros, e o 

palco tem um espaço cênico de 10x7m. 

Assim como na Casa da Cultura, é montada a 

infraestrutura referente a coxia (quando 

necessário) e sistema de iluminação cênica e 

sonorização de acordo com a necessidade 

técnica de cada apresentação. 

 

 

 

  



 

Programação proposta 

Fórum Estadual dos Pontos de Cultura – Ilha Solteira 

Dia 30 de Abril NOITE Recepção e acolhimento das primeiras caravanas 

Dia 01 de Maio MANHÃ das 09h00 

às 09h30 

Mesa de autoridades 

 MANHÃ das 09h45 

às 10h45 

Reencantamento com os mestres 

 MANHÃ das 11h00 

às 13h00 

Início dos Grupos de Trabalho (GT’s) 

 TARDE das 14h00 

às 17h00 

Continuidade dos Grupos de Trabalho (GT’s) 

 TARDE das 17h15 

às 19h15 

Compartilhamento dos 

Trabalhos Produzidos nos GT’s 

 NOITE das 20h30 

às 01h30 

Confraternização com 

Apresentações Artísticas 

Dia 02 de Maio MANHÃ das 09h00 

às 12h00 

Reconhecendo os Territórios Culturais da cidade, 

incluindo almoço com comida típica. 

 TARDE das 13h00 

às 17h00 

Finalização dos Grupos de Trabalho 

 TARDE das 17h15 

às 19h15 

Compartilhamento dos 

Trabalhos Produzidos nos GT’s 

 NOITE das 20h30 

às 01h30 

Confraternização com 

Apresentações Artísticas 

Dia 03 de Maio MANHÃ das 09h00 

às 12h00 

Plenária Geral – Final 

Encaminhamentos 

 TARDE das 14h00 

às 15h30 

Atividade de Encerramento 

(Coordenada pelos Mestres) 

 



Cada Grupo de Trabalho será com carácter de construir propostas de ação práticas, 

com responsáveis assumindo as tarefas e os prazos para tais realizações. Seguem aqui as 

principais propostas de Grupos de Trabalho, acompanhadas das resoluções aprovadas 

tanto no “Fórum Paulista dos Pontos de Cultura de 2013” realizado durante a “Teia Paulista 

de 2013”, quanto na “Plenária Aberta e Participativa” realizada durante o “Encontro dos 

Fóruns Regionais do Estado de São Paulo” de 03 a 06/12/2014 compondo a programação 

da “Semana Cultura Viva Comunitária”. 

 

GT Comunicação 

Constituir um observatório para realizar o levantamento das propostas já acumuladas de 

outros encontros, fóruns e conferencias municipais, estaduais e nacionais e 

acompanhamento de seus desdobramentos, sendo disponibilizadas em todos os futuros 

encontros. 

Georreferenciamento: reaproveitamento de todos os dados já gerados nas diversas 

plataformas e ferramentas em todos estes anos de Cultura Viva (desde 2004)- 

principalmente os que já fizeram uso de verbas públicas para realizarem tais tarefas – 

relacionando estes dados com outros mapeamentos. Exemplos: “Economia Solidária” 

(Fórum Nacional, Cirandas), Assistência Social (Cadastro Único ), etc. Reunindo estes 

dados todos em um Portal construído em software livre, funcionando de modo aberto para 

novos cadastros autodeclaratórios. 

Garantir a transmissão online de todas as reuniões com espaço de chat (webconferencia) 

Campanha publicitária para divulgação do que é um Ponto de Cultura. 

Criar uma equipe aberta de comunicação colaborativa. Funções: sistematizar as atuais 

ferramentas de comunicação (listas de email, páginas na internet, etc), verificar e analisar 

como elas funcionam, quem administra e se estes espaços contém informações atualizadas. 

Disponibilizar as informações resultantes desse trabalho para todos e estudar e propor 

novas formas de comunicação que sejam mais participativas e abrangentes. Propor a 

criação um email para cada região (fórum) e instituir esses endereços como ponte de 

comunicação oficial entre o movimento e os órgãos governamentais (SEC, MinC, 

Prefeituras, entre outros) e também com a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, sendo 

que cada fórum regional poderá decidir livremente sobre como gerenciar internamente essa 

forma de comunicação (email). Utilizar a plataforma criada e disponibilizada pela SEC como 

forma de divulgação das ações dos fóruns e dos Pontos de Cultura como um todo, 

utilizando-a também como um local de prática e exercício de comunicação (interno e 



externo) visando a reocupar os espaços de comunicação virtual já existentes (Teia 2010, 

Teia 2013, ITEIA, N' Goma Tec, entre outros) de forma a priorizar o uso exclusivo de 

plataformas livres para a divulgação e comunicação oficial da rede de Pontos de Cultura do 

Estado de São Paulo 

 

GT Economia Solidária 

Princípios definidos para gestão colaborativa: Adotar a economia solidária (distribuição dos 

recursos na rede de Pontos de Cultura e coletivos e/ou comunidades parceiras) e 

sustentabilidade social e ambiental como princípios norteadores da Rede de Pontos de 

Cultura do Estado de São Paulo. 

Promover feiras, festivais e encontros a fim de fazer o intercâmbio de bens, serviços 

culturais e conhecimentos. 

Criar circuitos regionais de turismo cultural envolvendo os pontos. 

Promover e fomentar o intercâmbio e transferência da experiência e saberes do processo 

Cultura Viva nos países onde existe o Cultura Viva Comunitária para a construção de pontes 

e integração latino-americana (como: residências, circulação de pessoas, interações 

estéticas…) - Garantir a presença da Rede de Pontos de Cultura do Estado de São Paulo 

nos congressos Cultura Viva Comunitária. 

Criar feiras e festivais dos pontos para serem utilizados os vales cultura. 

 

GT Lei Estadual Cultura Viva 

Criar equipe para trabalhar na articulação das leis “cultura viva” estadual e municipais 

Equipe responsável pela criação de estratégias de articulação e mobilização para aprovação 

da “Lei Cultura Viva Estadual” e também estimular a sua criação e aprovação nos 

municípios. 

Aprovação da Lei Griô / Aprovação da Lei Cultura Viva 

 

GT Editais Pontos de Cultura 

Formalizar e fortalecer Pontões, Pontos e Pontinhos de Cultura através de editais 

específicos; 



Fortalecimento dos Pontões e Pontos de Cultura viva mediante editais em nível federal, 

estadual e municipal e com atenção as questões de cidadania, gênero, acessibilidade e 

interculturalidade. 

Que 50% (cinquenta por cento) da verba destinada à Lei de Incentivo Estadual (PROAC 

ICMS) seja destinada ao Fundo Estadual, dos quais 60% (sessenta por cento) serão 

encaminhados aos Fundos Municipais e destinados à continuidade da Lei Cultura Viva 

Estadual; 

Criação de uma linha de editais do PROAC específicos para os Pontos de Cultura, sejam 

eles conveniados ou não; 

Ampliação da Rede dos Pontos de Cultura, atualização monetária do valor recebido pelos 

Pontos, utilizando o índice IPCA, garantindo o período mínimo de 36 (trinta e seis) meses 

contínuos de recebimento de verba e a destinação mínima de 0,1% (zero vírgula um) do 

orçamento da União, dos estados e dos municipios para o Programa Cultura Viva 

Comunitária; 

Editais Cultura Viva com periodicidade anual. 

Conscientização das empresas a fim de apoiarem os Pontos de Cultura em seus projetos. 

Criar edital de turismo cultural de base comunitária. 

 

GT Sistema Estadual de Cultura 

Estabelecer comunicação de massa, mobilizando os municípios para a implementação do 

Plano Nacional de Cultura (PNC) e sensibilizando para a descriminalização da ação política 

e cultural dos Pontos de cultura nos municípios, fortalecendo o Programa Cultura Viva e os 

Conselhos; 

Estabelecimento de cotas para municípios com até 50 (cinquenta) mil habitantes nos editais 

do PROAC em todas as modalidades contempladas. 

SNIIC: Criação de Campanhas para mobilização de trabalhadores da cultura, cidadãos 

culturais, artistas, grupos, coletivos (formais e informais), povos e nações se cadastrarem no 

SNIIC (Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais) com destaque para os que 

se identificam com a Cultura Viva, sendo ou não premiados/conveniados enquanto “Pontos 

de Cultura”; 

Ampliação das Regionais do Ministério da Cultura nos Estados, criando núcleos regionais do 

Ministério para implantação e acompanhamento do Plano Nacional de Cultura. 



Garantia dos 3 anos de repasses, sem escalonamento, com correção de valor monetário, 

sendo 2% do orçamento federal, estaduais, e municipais para a cultura, e pelo menos 10% 

destes recursos reservado para o Cultura Viva. 

Ocupação dos espaços públicos ociosos por Pontos de Cultura. 

Garantir projetos com integração entre educação e cultura que contemplem as Leis 10.639 e 

11.645 com desenvolvimento no interior das escolas incorporando as questões de gênero, 

geracional, orientação sexual e acessibilidade. 

Garantia dentro do programa de ações culturais afirmativas alinhadas com a política 

nacional de direitos humanos com a política nacional de mulheres e com a política nacional 

de promoção da igualdade racial. 

Garantir a participação dos agentes multiculturais no desenho de programas para uma 

implementação adequada nas diversas comunidades. 

Formar agentes sociais/culturais mediante um programa de resgate e preservação da 

cultura local integrado a educação e meio ambiente. 

Garantir integração dos Saberes da Cultura e Educação com o Programa Cultura Viva nas 

Escolas. 

Sugestão de formação para gestão dos pontos, prestação de contas dos Pontos de Cultura 

e siconv. 



 

Demandas de Estrutura para estabelecer apoio e parceria 

(“CONTRAPARTIDAS”) 

MinC-GovBR SEC-SP 

TRANSPORTE – no mínimo 05 ônibus fretados de caravanas 

por mais de uma rodovia com trajetos passando pelos litorais, 

vales e interiores do Estado de São Paulo até a cidade de Ilha 

Solteira, com ida e volta.  

 

? 

 

? 

ALIMENTAÇÃO – 03 cafés-da-manhã, 03 almoços, 02 jantares, 

lanches e frutas. 

 

? 

 

? 

CACHÊ ARTÍSTICO – Apresentações Regionais/Estaduais, 

incluindo remuneração dos Mestres e programação da noite 

que terá também Artistas Locais. ((Estimativa: R$ 45.000,00)) 

(a partir de seleção) 

 

? 

 

? 

PRODUÇÃO – Equipe local/regional, e Articulação/Mobilização 

Estadual. Total de 10 articuladores para todo o Estado. 

- Objetivos: Mapeamento dos Pontos de Cultura Ativos e de 

Grupos afinados com a Cultura Viva Comunitária. 

R$ 4.000,00 por “articulador” para 02 meses de trabalho 

(Março-Abril) + despesas gerais de transporte, hospedagem e 

alimentação. TOTAL: R$ 40.000,00 + diárias 

(a partir de seleção) 

 

 

? 

 

 

? 

DIVULGAÇÃO – Impressão de 200 Cartazes e 2000 Folders 

(para a cidade sede e micro região), 04 Faixas e 04 Banners 

(durante os dias do evento). 

 

? 

 

? 

COMUNICAÇÃO – Assessoria de Imprensa (relação com a 

mídia tradicional). Funcionará nos períodos: “pré”, “durante”, e 

“pós” produção. Sec. Mun. de Cultura, Sec. de Estado da 

Cultura, Ministério da Cultura, e Pontos de Cultura. 

Para “Pontos de Cultura”: R$ 5.000,00 durante 01 mês. 

(a partir de seleção) 

 

? 

 

? 

COMUNICAÇÃO – Cobertura Colaborativa (mídia livre). 

Funcionará durante a produção dos dias do evento. Serviços: 

Fotos, Vídeos, Redes Sociais, Releases para Blogs e Portais. 

Para “Pontos de Cultura”: R$ 10.000,00. 

(a partir de seleção) 

 

? 

 

? 

 


