À
CNPdC – Comissão Nacional dos Pontos de Cultura
Assunto: PT do GT Estadual do Ceará para 2015.

Formato de Representatividade: representante e suplência.
Representante Estadual: Robério Ratto
1ª. Suplente: Mirna Carla Oliveira Sousa
2ª. Suplente: Angelim de Icó
Objetivo: Acompanhar, informar, potencializar e elaborar estratégias de sustebildiade
para a rede de pontos cearense, assim como, estabelecer um elo de dialogo entre pontos
de cultura e parceiros publicos da rede de pontos de cultura cearense par uma gestão
compartilhada.
Proposta de comunicação:
Criação de Grupo da Comissão no Facebook, além do e-mail para frequente debate virtual,
como forma de acelerar as informações e manter contato para assuntos voltados à rede de
pontos com mais agilidade;
Estabelecer comunicação e informação para a rede de pontos sistematicamente através de emails e grupos de redes virtuais.

Propostas Estaduais


Fortalecer a Rede Estadual dos Pontos de Cultura através da simplificação dos
processos de contratação e prestação de contas, bem como fomentar a rede
estadual dos Pontos de Cultura e as redes temáticas Cultura Viva, garantindo
ampliação dos recursos destinados pelo Governo do Estado do Ceará;



Institucionalizar a comissão Cearense de Pontos de Cultura eleita no último
fórum, como instância da Secretaria de Cultura no formato de colegiado para
discussão permanente e com e assento no Conselho Estadual de Cultura. A
comissão terá como propositura alinhar a discussão e elaborar uma minuta de
Projeto de lei que instituirá o Programa Cultura Viva no Ceará.



Reuniões mensais com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará para
acompanhamento e deliberações de agenda entre Estado e Sociedade acerca da
gestão da Rede de Pontos;
Criação de equipe de trabalho para elaboração da Lei Cultura Viva Cearense;
Planejamento, organização e produção da Teia/Fórum Ceará, prevista para
novembro. Local a definir.




08 de Junho de 2015
Fórum dos Pontos de Cultura do Ceará.

