
PROPOSTAS COLABORATIVAS ELABORADAS E APROVADAS EM PLENÁRIA ABERTA E 

PARTICIPATIVA DURANTE O ENCONTRO DOS FÓRUNS REGIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

03 a 06/12/2014 – Semana Cultura Viva Comunitária – FUNARTE – SÃO PAULO, SP

1. 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.

2. O caso da “representatividade” em encontros, eventos, reuniões e afins: a decisão 

sobre “representação” será decida conforme surgirem as demandas. Seguiremos o modelo do 

quem pode participar (“quem pode ir?”), desde que a pessoa que se voluntariar participe 

ativamente dos fóruns regionais e tenha participado do Fórum Estadual e domine o tema 

abordado no encontro, evento, reunião, entre outros. Exemplo: a forma como decidimos a 

participação do Humberto e da Bel na equipe do Plano Estadual de Cultura. A discussão sobre 

a  “aprovação”  dessas  indicações  será  decidida  em  debates/conversas  através  dos  fóruns 

regionais e lista Pontossp.

3. 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 (e-

mail). 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. Estipulou-se como prazo o dia 

31/01 para que essa equipe se organizar e efetivar uma proposta do plano de trabalho. A 

equipe  está  aberta  a   participação  de  quaisquer  pessoas  que  integram  nossa  rede. 



Integrantes:  Marcelo  (Nina  –  Campinas),  Roni  (Lado  Leste  Cultural  –  São  Paulo),  Leandro 

(Mudança de Cena – São Paulo) e Isabela (É de Lei – São Paulo) e Poliana (Raso da Catarina – 

São Paulo).

4.  Criar  uma equipe  colaborativa  de  produção  para  criação  e  execução  do  plano  de 

trabalho do ano de 2015. Função: 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. A equipe está aberta a participação de quaisquer pessoas que 

integram nossa rede. Integrantes: Baby (Ilú Obá de Min – São Paulo), Alessandro (Raso da 

Catarina – São Paulo), José Marcos (Grupo Cupuaçu – São Paulo), Marcelo (Nina – Campinas), 

Fernando  (Caiçaras  –  Cananéia),  Denise  Marques  (Vozes  de  Taubaté),  Denise  Paixão  (Mais 

gente  –  Itapecirica  da  Serra),  Ana  Vitória  (Raízes  Cultural  –  Tanabi),  Dinho  Nascimento 

(Orquestra de Berimbaus  –  São Paulo),  Dida (Nação Caiçara –  (Peruíbe),  Roni  (Lado Leste 

Cultural – São Paulo), Binho (Clã das Cores – São Paulo), Claudia (Balcão de Artes e Cultura 

Viva – Santa Fé do Sul) e Fabiana (Melodias Afluentes – Ilha Solteira), Vera (Oca Escola Cultural 

– Carapicuíba), Bob Controversista (Ponto de Cultura com P de Protagonismo – Guarulhos), 

Claudio (Arte Brasil – Barretos).

5. Calendário de encontros estaduais 2015

Janeiro a março: fóruns regionais

30/04 a 03/05 – Encontro dos Fóruns Regionais e Fórum Estadual dos Pontos de Cultura (Ilha 

Solteira)

Junho a outubro – pré-encontros regionais

Novembro (início do mês/data a definir) - Encontro dos Fóruns Regionais e Fórum Estadual dos 

Pontos de Cultura (Joanopólis)

6. Planejamento e orçamento prévios

Encontro do Fórum Estadual (Ilha Solteira)

Estimativa de público: 200 pessoas

Estimativa orçamentária: 850,00 por pessoa (transporte, hospedagem e alimentação)

Total: 170.000,00



Fóruns Regionais

R$ 30.000,00  para a realização de fóruns regionais

Importante: se um fórum não utilizar todo o valor criar caixa do fórum estadual para que 

outras regiões possam acessar e utilizar esse valor, pois em algumas regiões o valor destinado 

não suporta todas as demandas locais.

7. Formação e Mobilização

Total de 10 articuladores p/ o todo o Estado

Objetivos: Mapeamento dos pontos de cultura ativos e de grupos afinados com a cultura viva 

comunitária - articulação e mobilização locais e regionais

R$ 4.000,00 por articulador para 2 meses de trabalho (mar/abr) + despesas gerais de 

transporte, hospedagem e alimentação

TOTAL: R$ 40.000,00 + diárias

8. Definição de documentos a serem elaborados:

-  Carta  do  Fórum Estadual  para  “Comissão  Elaboração  e  Redação  do  Plano  Estadual  de 

Cultura” defendendo as resoluções do Fórum Estadual de Pontos de Cultura 2013, bem como, 

a inclusão de uma cadeira na minuta do Conselho Estadual para os pontos de cultura (incluir 

outras demandas). Responsáveis: Humberto (Arcas dos Ventos – Porto Feliz), Bell (Ponto de 

Cultura da Vila Maria – São Paulo) e Isabela (É de Lei – São Paulo) e Bob Controversista ((Ponto  

de Cultura com P de Protagonismo – Guarulhos);

- Carta para a CNPC explicando e solicitando a inclusão do Fórum Estadual na Comissão (Baby 

– Ilú Obá de Min – São Paulo);

- Elaborar o documento para coleta de assinaturas (abaixo-assinado) com a pauta de 

reivindicações da Rede de Pontos de Cultura do Estado de São Paulo, (resoluções do fórum, 

orçamento, lei cultura viva, PPA, LDO, anistia, entre outros). Responsáveis: Binho (Clã das 

Cores – São Paulo), Dida (Nação Caiçara – Peruíbe) e Fernando (Caiçaras – Cananéia)

9. 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. 



Estipulou-se como prazo o dia 31/01 para que essa equipe se organizar e efetivar uma 

proposta do plano de trabalho. A equipe está aberta a  participação de quaisquer pessoas que 

integram nossa rede. Integrantes: Alessandro (Raso da Catarina – São Paulo), Zé Marcos 

(Cupuaçu – São Paulo), Binho (Clã das Cores – São Paulo), Baby (Ilú Obá de Min – São Paulo); 

Marcelo (Nina – Campinas), Tiago (Solano Trindade – São Paulo), Ana Vitória (Raízes Cultural – 

Tanabi), Dinho Nascimento (Morro do Querosene – São Paulo), Humberto (Arca dos Ventos – 

Porto Feliz), Bob Controversista (Ponto de Cultura com P de Protagonismo – Guarulhos), Roni 

(Lado Leste Cultural – São Paulo), Denise (Mais gente – Itapecerica da Serra) e Neri 

(Circomunidade – São Bernardo do Campo)

10. Regionalização: adotar as formas e/ou critérios de organização regional apontadas pelos 

fóruns regionais entendendo que nesse momento novos arranjos são possíveis e necessários de 

serem efetivados para melhor atender as novas realidades locais. Indicar essa decisão para a 

SEC e o MinC, chamando a atenção especialmente para que não nos “definam” pelas regiões 

administrativas estaduais.

--------

Redigiram esse documento:

Isabela Umbuzeiro Valent & Fernando Oliveira com a colaboração de tod@s ponteir@s 

presentes.

1. Claudia Borges – Ponto de Cultura Balcão de Artes e Cultura Viva (Santa Fé do Sul, SP) – 

Fórum Regional de São José do Rio Preto - musicando.claudia@gmail.com

2. Claudio Ferreira dos Santos – Ponto de Cultura Arte Brasil - Fórum dos Pontos de Cultura 

da Região dos Grandes Lagos (Araçatuba, São José do Rio Preto e Barretos)  - 

claudio@quari.com.br

3. Bel Galvão – Ponto de Cultura Na Vila – Unidos de Vila Maria (São Paulo, SP) – Fórum dos 

Pontos de Cultura da Capital - izabel.christina@uol.com.br

4. Baby Amorim – Ponto de Cultura Ilú Ònà Caminho do Tambor (Ilú Obá de Min) -  Fórum dos 

Pontos de Cultura da Capital - babyamorimprod@gmail.com

5. Rafael Francis - Ponto de Cultura Viva o Clube! - Fórum dos Pontos de Cultura de 

Sorocaba - vivaoclube@gmail.com

6. Humberto Vital – Ponto de Cultura Arca dos Ventos (Porto Feliz, SP) – Fórum dos Pontos de 

Cultura da Região de Sorocaba - hubvital@yahoo.com.br

7. Isabela Umbuzeiro Valent – Ponto de Cultura É de Lei – Fórum dos Pontos de Cultura da 

Capital - cultura.edelei@gmail.com
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8. Fernando Oliveira (fernando@matimperere.com.br) – Ponto de Cultura Caiçaras – Fórum 

Permanente dos Pontos de Cultura do Vale do Ribeira

9. Marcelo das Histórias - Ponto de cultura NINA – Fórum dos Pontos de Cultura da Região de 

Campinas – marcelodashistorias@gmail.com

10. Dinho Nascimento – Ponto de Cultura Arte & Cultura no Morro do Querosene - Fórum dos 

Pontos de Cultura da Capital - dinho@dinhonascimento.com.br

11. José Marcos Pires Bueno - Ponto de Cultura Grupo Cupuaçu – Centro de Estudos de 

Danças Populares Brasileiras – Fórum dos Pontos de Cultura da Capital - Fórum para as 

Culturas Populares e Tradicionais - artemarco@bol.com.br

12. Ramon Zago – Ponto de Cultura Jeca Tatu (Suzano/SP) – Fórum Pontos de Região 

Metropolitana - ramonmesmo@gmail.com

13. Dida Modolo – Ponto de Cultura Nação Caiçara (Peruíbe, SP) - Fórum Permanente dos 

Pontos de Cultura do Vale do Ribeira – ecodida@hotmail.com

14. Bob Controversista - Ponto de Cultura com P de Protagonismo (Guarulhos, SP) - 

bob_dinhow@yahoo.com.br

15. Vera Cristina Athayde – Ponto de Cultura Oca Escola Cultural – Fórum Regional Macro 

Oeste vera.cris.dancabr@gmail.com

16. Ana Vitória Moreira de Toledo - Ponto de Cultura Raízes Cultural (Tanabi, SP) -  Fórum 

dos Pontos de Cultura da Região dos Grandes Lagos (Araçatuba, São José do Rio Preto e 

Barretos) – anavic2006@hotmail.com

17. Fabiana Alves dos Santos - Ponto de Cultura Melodias Afluentes – Fórum dos Pontos de 

Cultura da Região dos Grandes Lagos (Araçatuba, São José do Rio Preto e Barretos) – 

fabianaalvesantos@gmail.com 

18. Alessandro Azevedo – Ponto de Cultura Carpintaria de Palhaços - Associação Raso da 

Catarina – Fórum dos Pontos de Cultura da Capital - alesazevedo23@gmail.com

19. Janaína de Figueiredo – Ponto de Cultura Inkisi (Caraguatatuba, SP) - Fórum dos Pontos 

de Cultura do Vale do Paraíba e Litoral Norte - janaacubalin@gmail.com

20. Leandro Senna Cardoso Gomes - Ponto de Cultura Mudança de Cena -  Fórum dos Pontos 

de Cultura da Capital - sennacardoso@gmail.com

21. Roni Lima – Ponto de Cultura Lado Leste Cultural (São Paulo, SP) - Fórum dos Pontos de 

Cultura da Capital - boxcultural@yahoo.com.br

22. Binho Perinotto – Clã das Cores - Incubadora de projetos sociais da Prefeitura de São 

Paulo (São Paulo, SP) - bob_binhow@yahoo.com.br 

23. Denise Paixão – Associação Mais gente (Itapecerica da Serra, SP)

24. Neri Silvestre – Ponto de Cultura Circomunidade (São Bernardo do Campo, SP)

25. Poliana H. Alves - Ponto de Cultura Carpintaria de Palhaços - Associação Raso da Catarina 
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– Fórum dos Pontos de Cultura da Capital -(Raso da Catarina – São Paulo)

26. Denise Marques - Ponto de Cultura Vozes de Taubaté (Taubaté, SP) - Fórum dos Pontos de 

Cultura do Vale do Paraíba e Litoral Norte


