
III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
CULTURA

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º A III Conferência Municipal de Cultura – III CMC, convocada e com Regimento Interno 
conforme Portaria nº001/2013, publicada no Jornal Oficial do Município de Passo Fundo, no dia 
06 de Julho de 2013, realizar-se-á nos dias 29 e 30 de julho de 2013, no Teatro do SESC, em 
Passo  Fundo  -  RS  e  terá  como  tema  central  “Cultura,  Diversidade,  Cidadania  e 
Desenvolvimento” - OS DESAFIOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA.

CAÍTULO II - DOS OBJETIVOS

Art. 2º A III Conferência Nacional de Cultura, nos termos do art. 1º do seu Regimento Interno, 
tem os seguintes objetivos:

I. Propor estratégias para a implementação e consolidação dos Sistemas Municipais de  Cultura, 
envolvendo  os  respectivos  componentes,  visando  aprimorar  a  articulação  e    cooperação 
institucional   entre    os   entes   federativos    e   destes    com    a sociedade civil; 
II.  Propor estratégias  para  a  consolidação dos  sistemas de participação e controle  social  na 
gestão das políticas públicas de cultura; 
III. Debater e socializar metodologias e conhecimentos para a elaboração do Plano Municipal de 
Cultura e seu  monitoramento; propondo  estratégias para a implementação, acompanhamento e 
avaliação deste e das Setoriais de Cultura;
IV.  Discutir a cultura passofundense   nos   seus    aspectos    de    identidade,    da memória, 
da   produção   simbólica,   da   gestão,   da   participação   social   e   da plena cidadania; 
V. Propor estratégias para o fortalecimento da cultura como um dos fatores determinantes  do 
desenvolvimento sustentável; 
VI. Promover o debate entre   artistas,  mestres  das  culturas    populares    e tradicionais, 
produtores,  conselheiros,  gestores,  investidores,  comunidade  em  geral  e  demais 
protagonistas da cultura,  valorizando a diversidade   das   expressões  e  o pluralismo 
das opiniões;
VII. Propor estratégias  para   universalizar o  acesso  dos   passofundenses  à produção e 
à fruição dos bens e serviços culturais; 
VIII. Fortalecer e facilitar a formação e funcionamento de fóruns e redes de artistas, 
mestres das culturas populares  e tradicionais, agentes, gestores, investidores e ativistas 
culturais; 
IX. Avaliar os resultados obtidos a partir da 2ª  Conferência   Municipal  de Cultura.
X. Eleger delegados para a Conferência Estadual de Cultura. 

 



CAPÍTULO III - DO TEMÁRIO E DOS EIXOS ORIENTADORES

Art.  3º O Temário da III  CMC, nos termos do art.  2º  de seu Regimento Interno,  tem como 
referência central a Emenda Constitucional nº 71, promulgada pelo Congresso Nacional em 29 
de novembro de 2012, que acrescentou o Art. 216-A à Constituição Federal:

"Art. 216- A.   O   Sistema   Nacional   de   Cultura,   organizado   em   regime   de 
colaboração,  de  forma  descentralizada   e  participativa,   institui  um  processo  de 
gestão e  promoção  conjunta  de  políticas  públicas   de cultura,  democráticas  e 
permanentes,  pactuadas  entre  os   entes   da  federação  e  a  sociedade,  tendo  por 
objetivo  remover   o  desenvolvimento-humano,   social  e  econômico  -   com pleno 
exercício dos direitos culturais. 

§ 1º - O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de   cultura   e 
nas   suas   diretrizes,   estabelecidas   no  Plano   Nacional   de Cultura, e rege-se pelos 
seguintes princípios: 
 I.    diversidade das expressões culturais; 
II.   universalização do acesso aos bens e serviços culturais; 
III.  fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; 
IV.  cooperação  entre  os  entes  federados,  os  agentes  públicos  e  privados 
atuantes na área cultural; 
V. integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e                  
ações desenvolvidas; 
VI.  complementaridade nos papéis dos agentes culturais; 
VII. transversalidade das políticas culturais; 
VIII. autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; 
 IX. transparência e compartilhamento das informações; 
  X. democratização dos processos decisórios com participação e controle social; 
 XI. descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; 
 XII. ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para
 a cultura. 

§   2º   Constitui  a estrutura  do Sistema  Nacional de Cultura,  nas  respectivas esferas 
da federação: 
I.    órgãos gestores da cultura; 

            II.   conselhos de política cultural; 
            III.  conferências de cultura; 
            IV.   comissões intergestores; 
            V.    planos de cultura; 
            VI.   sistemas de financiamento à cultura; 
            VII.  sistemas de informações e indicadores culturais; 
            VIII. programas de formação na área da cultura; e 
            IX.    sistemas setoriais de cultura. 

§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem
como de sua articulação com os demais  sistemas nacionais ou políticas setoriais  de 
governo. 

§   4º   Os   Estados,   o   Distrito   Federal   e   os   Municípios   organizarão   seus 
respectivos sistemas de cultura em leis próprias.”

§1º  O tema  deverá  ser  desenvolvido  de  modo a  articular  e  integrar  as  políticas  de 
cultura   e   suas   diretrizes   em   todos   os   âmbitos   de   maneira transversal, de 
forma a orientar as discussões em todas as etapas. 



§2º O temário será subsidiado por textos-base, elaborados a partir de eixos e sub-eixos 
temáticos,    de acordo com o art. 4º deste Regimento. 

Art. 4º. Constituirão eixos e sub-eixos temáticos da 3ª Conferência Municipal de Cultura: 
I . IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 
I I . Foco: Impactos da Emenda Constitucional do SNC na organização da  gestão cultural e 

na participação social nos três níveis de governo  (União, Estados/Distrito Federal e 
Municípios). 

I I I . I.I  Marcos  Legais,  Participação  Social  e  Funcionamento  dos  Sistemas  Municipais, 
Estaduais/Distrito  Federal  e  Setoriais  de  Cultura,  de  Acordo  com  os  Princípios 
Constitucionais do SNC. 

I V. I.II.  Qualificação  da  Gestão  Cultural:  Desenvolvimento  e  Implementação  de 
Planos Territoriais e Setoriais de Cultura e Formação de Gestores e Conselheiros de 
Cultura. 

V. I.III.  Fortalecimento e Operacionalização dos Sistemas de Financiamento Público da 
Cultura: Orçamentos Públicos, Fundos de Cultura e Incentivos Fiscais. 

V I . I.IV. Sistemas de Informação Cultural e Governança Colaborativa. 
V I I .  PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL 
V I I I . Foco: O fortalecimento da produção artística e de bens simbólicos e da proteção 

e promoção da diversidade das expressões culturais. 
I X . II.I. Criação, Produção, Intercâmbio e Circulação de Bens Artísticos e Culturais. 
X . II.II. Educação e Formação Artística e Cultural. 
X I . II.III.Democratização da Comunicação e Cultura Digital. 
X I I . II.IV.Valorização  do  Patrimônio  Cultural  e  Proteção  aos  Conhecimentos 

Tradicionais.
X I I I .  CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 
X I V. Foco:  Garantia  do  pleno  exercício  dos  direitos  culturais  e  consolidação  da 

cidadania. 
X V . III.I. Democratização e Ampliação do Acesso à Cultura e Descentralização da Rede de 

Equipamentos e Serviços Culturais. 
X V I . III.II.Diversidade Cultural, Acessibilidade e Tecnologias Sociais. 
X V I I . III.III. Valorização e Fomento das Iniciativas Culturais Locais e Articulação em 

Rede. 
X V I I I . III.IV.Formação para a Diversidade e Direito à Memória e Identidades. 
X I X . CULTURA E DESENVOLVIMENTO 
X X . Foco: Economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento sustentável. 
X X I . IV.I.Institucionalização  de  Territórios  Criativos  e  Valorização  do  Patrimônio 

Cultural nos Destinos Turísticos Brasileiros para o Desenvolvimento Local e Regional. 
X X I I . IV.II.  Qualificação  em Gestão,  Fomento  Financeiro  e  Promoção  de  Bens  e 

Serviços Criativos Nacionais no Brasil e no Exterior. 
IV.III.Fomento  à  Criação/Produção,  Difusão/Distribuição/Comercialização  e 
Consumo/Fruição de Bens e Serviços Criativos. 
IV.IV.  Direitos  Autorais,  Aperfeiçoamento  dos  Marcos  Legais  Existentes  e 
Criação de Arcabouço Legal para a Dinamização da Economia Criativa  Brasileira.



CAPÍTULO IV - DOS PARTICIPANTES 

 Art. 5º São participantes da III CMC, nos termos do seu Regimento Interno: 

I. conselheiros (as)  do  Conselho Municipal  de  Cultura, representantes titulares  e 
suplentes e os(as) representantes do governo municipal, na qualidade de delegados natos, com 
direito a voz e voto; 

II. convidados(as) da III Conferência Municipal de Cultura, com direito a voz; e 

III. munícipes credenciados com acesso a todos os espaços previstos no art. 7º, com direito a 
voz e voto. 

IV. observadores (as), com acesso a todos os espaços previstos no art.7º, mas sem direito a voz 
ou voto. 

CAPÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 6º O credenciamento dos participantes da III CMC terá início às 17h e término às 19h, em 
cada um dos dias da conferência. 

Parágrafo único. A Coordenação da III CMC divulgará o número de credenciados até às 19:30h 
do dia 30 de julho de 2013. 

Art.  7º.   A 3ª Conferência Municipal de Cultura será presidida pelo Presidente do Conselho 
Municipal de Cultura  e na sua ausência ou impedimento eventual pelo Vice- Presidente  ou, na 
ausência deste, pelo Secretário do Conselho Municipal de Cultura. 

Parágrafo único. A Coordenação Geral da 3ª Conferência Nacional de Cultura será exercida pelo 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura .

Art. 8º. A 3ª Conferência Nacional de Cultura será assim formada: 
           I. Comunicação da aprovação do regimento interno  
          II. abertura oficial; 
          III. apresentação da Avaliação dos Resultados da II CMC; 
        IV. apresentação dos eixos temáticos; 
        V. Plenária Final. 
        VI. Encerramento. 



CAPÍTULO VI - DA APRESENTAÇÃO DOS EIXOS 

 Art.  9º  Será  proferida  uma palestra  sobre  o tema geral  da  III CMC: “Cultura,  Diversidade, 
Cidadania  e  Desenvolvimento”  - OS  DESAFIOS  DO  SISTEMA  NACIONAL  DE 
CULTURA e apresentação dos Eixos Temáticos. 

§  1º A discussão  dos quatro eixos  da  III CMC  será  feita  com livre  acesso  da  comunidade 
participante e conduzida pelo presidente do CMC, que falará ou designará algum participante da 
II Conferência e com conhecimento para apresentar o tema e os eixos com base nas aprovações 
da última  conferência  e  em dados e  orientações  do Ministério da  Cultura,  com tempo pré-
determinado para a argüição sobre o assunto.  

§ 2º Os pedidos de esclarecimentos ou contribuições serão feitos após as exposições dos eixos, 
sendo facultadas até cinco intervenções dirigidas a cada eixo. 

§ 3º Os esclarecimentos e ou intervenções serão feitos pelos participantes por escrito ou com o 
uso de microfone pelo tempo máximo de dois minutos. 

 Art. 10. Os debates serão realizados na seqüência, considerando cada um dos subeixos 

 Art. 11. As mesas de aprovação do regimento interno, mini plenárias e plenária final terão seus 
coordenadores indicados pelo Comitê Executivo da III CMC. 

 

CAPÍTULO VII - DAS MINIPLENÁRIAS 

Art. 12. Serão consideradas mini plenárias as conferencias realizadas por todos 
os segmentos, anteriores à CMC e  devidamente comprovada, pela entidade

$ 1º..  Os destaques podem ser de alteração e supressão do texto, desde que não modifiquem o 
sentido e a natureza da proposta, e inclusão de propostas aprovadas não constantes no caderno 
de propostas. 

§ 2º Após a apreciação dos destaques de cada proposta, passa-se a votação da mesma. Iniciado o 
regime de votação, não será permitida a proposição de questões de ordem. 

§ 3º As propostas que não forem destacadas estarão automaticamente aprovadas. 

§  4º  As  propostas  serão  aprovadas  por  maioria  simples,  de  acordo com contraste visual  ou, 
havendo dúvida da mesa ou da plenária, por contagem de crachás. 

§  5º  Dentre  as  propostas  aprovadas  nas  mini plenárias,  serão escolhidas 05  (cinco)  de 
cada sub eixo, totalizando as propostas que serão priorizadas. 

§ 10º Todas as propostas consideradas aprovadas serão constantes do relatório final e publicadas 
nos anais da III CMC. 



CAPÍTULO VIII - DAS MOÇÕES 

Art. 13. Os participantes podem propor moções sobre temas de interesse municipal da política 
cultural, que devem ser elaboradas e apresentadas em formulário próprio disponibilizado pela 
organização. 

Parágrafo  único.  As  moções  deverão  conter  a  assinatura  de,  no  mínimo vinte  por  cento 
dos participantes credenciados(as) na III CMC, com direito a voz e voto e devem ser entregues à 
coordenação-geral da III CMC até às 22h do dia 30 de julho de 2013. 

CAPÍTULO IX - DA PLENÁRIA FINAL 

 Art.  14. Na  plenária  final  serão distribuídas aos  participantes, os  relatórios já  aprovados 
no dia anterior, e em separado, o relatório da noite após ser devidamente aprovado. 

 Art.  15. Será realizada a leitura das propostas destacadas como prioritárias da III CMC, por 
eixo, e será aberto o processo de votação. 

§ 1º Em cada eixo, após a leitura das 05 propostas priorizadas pelos relatórios, abre-se uma 
defesa para cada uma delas, visando o processo de votação previsto no caput deste artigo. 

§ 2º Após a apresentação e defesa de todas as propostas, será iniciado o processo de votação, 
que será realizado por maioria simples, de acordo com contraste visual ou, havendo dúvida da 
mesa ou da plenária, por contagem de crachás. 

§  3º  Cada participante,  devidamente  credenciado,  receberá  seu  crachá para votação  e deverá 
escolher  02  propostas  de  cada eixo.  O resultado  da apuração  dos  votos,  com a  relação  das 
propostas mais votadas, será apresentado após a votação das moções. 

Art. 16. Após a leitura da relação das propostas mais votadas será iniciado o processo de eleição 
dos delegados, de acordo com o critério da proporcionalidade do MINC, em votação aberta por 
maioria simples, de acordo com contraste visual ou, havendo dúvida da mesa ou da plenária, 
por contagem de crachás. 

CAPÍTULO X - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 17. As despesas com a organização e realização da 3ª Conferência Nacional de Cultura, no 
que  tange  às  responsabilidades  expressas  neste  Regimento,  correrão  à  conta  de  recursos 
orçamentários da Secretaria Municipal de Desporto e Cultura SEDEC

CAPÍTULO XI -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art.  17.  Os  casos  não  previstos  neste  regimento  serão  dirimidos  pelo Comitê  Executivo 
Municipal, ad referendum da plenária, durante a III CMC.


