
Ata da Primeira Conferencia Municipal de Cultura de  Américo 
Brasiliense. Estiveram reunidos no dia 23 de setembro de 2011 no 
Clube Doçura das 19h às 22h, diversos artistas para a Primeira 
Conferencia Municipal de Cultura. Dentro das regras da 
Conferência, os presentes foram divididos em cinco Grupos de 
Trabalho (GTs) com debate e retirada cinco propostas cada GT. 
Também foram sugeridos nomes para a formação do Conselho 
Municipal de Cultura. A Conferencia teve a acessória da AGCIP 
(Associação de Gestão Cultural no Interior Paulista). Estiveram 
presentes autoridades como o vice-prefeito Tércio Della Rovere e o 
prefeito Municipal Valdemiro Brito Gouvêa. Dos grupos de trabalho 
saíram as seguintes propostas votadas por todos os presentes: 
Criação do Departamento de Cultura com recursos para prover 
ações culturais no município; Shows de talentos em espaços 
públicos já existentes na cidade; Criar, manter e ampliar os espaços 
destinados às mais diversos manifestações artísticas; Envolvimento 
da sociedade civil, através de grupos de terceira idade, adultos 
desempregados, jovens no primeiro emprego e crianças 
participando de programas de preservação no sentido de gerar 
ocupação e renda nas comunidades e fomentar o respeito e 
reverencia ao patrimônio Cultural; Criação de espaços culturais 
públicos, destinados a atender as necessidades dos movimentos 
culturais, indo ao encontro das necessidades culturais básicas da 
população; Ter a obrigatoriedade de criar LEI MUNICIPAL DE 
INCENTIVO A CULTURA, efetivando o exercício do Conselho de 
Cultura (com todas as suas funções), visando criar um mecanismo 
de articulação facilitador e eficiente; Elaborar um Projeto de Lei 
onde cada área de atuação governamental como Educação, Meio 
Ambiente, Turismo, Trabalho, Desenvolvimento Urbano, C&T, 
Saúde, Esportes, Desenvolvimento Econômico, Política Externa, 
Assistência Social, tenha seu representante cultural, no sentido de 
formalizar uma Comissão de Cultura nas três esferas da federação; 
Fomentar as atividades culturais municipais, criando mecanismos e 
agentes multiplicadores da cultura; Que seja criada lei Estadual e 
Municipal, a semelhante da Lei Rouanet, de incentivo fiscal. Criação 
de fundação cultural e conselho de cultura em âmbito municipal e 
ainda o Fundo de Cultura; Buscar parceria com municípios vizinhos, 



bem como entidades privadas e sociedade civil, visando promover a 
produção e circulação da produção cultural; À semelhança da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, os recursos públicos a 
serem destinados à cultura poderão ser: receita de impostos 
próprios da União, dos Estados, do Distritos Federal e dos 
municípios; receita de transferência constitucionais e outras 
transferências; receita de outras contribuições sociais; receita de 
incentivo fiscais outros recursos previstos em lei; Reforma do centro 
Cultural – Longo Prazo; Criação de um cadastro municipal de 
artistas e fóruns para integração dos grupos; Criação de um Blog da 
Cultura.Nada mais havendo, assinou à ata a comissão organizadora 
da Primeira Conferencia Municipal de Cultura.    
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