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APRESENTAÇÃO

Este relatório fornece uma síntese das etapas de preparação e execução da 1ª Conferência Estadual de Cultura, realizada nos
dia 13 a 16 de dezembro de 2005 no município de Anchieta, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura, no Estado do
Espírito Santo

DESCRIÇÃO DO EVENTO

Dia 25 de novembro de 2005, no Pavilhão de Ensino Tecnológico e Cultural, no município de Anchieta, a Secretaria de Estado da
Cultura do Espírito Santo, promoveu a 1ª Conferência Estadual de Cultura, ação determinante para as questões culturais de
nosso estado, visto que foi mais um passo para que o Espírito Santo faça parte do Sistema Nacional de Cultura.

A Conferência Estadual foi preparatória para a 1ª Conferência Nacional de Cultura e seu principal objetivo foi estabelecer
diretrizes para as políticas culturais públicas e definir os delegados que representaram o estado na Conferência Nacional.

A Conferência Estadual de Cultura possibilitou a concretização da expressão de antigas reivindicações da sociedade, sendo
momento decisivo na busca da construção de políticas feitas por e para a sociedade, que contemplam a diversidade de desejos e
manifestações.

Antecederam a Conferência Estadual Encontros Regionais Preparatórios, nos dias 21 e 22 de outubro/2005 nos municípios de Vila
Pavão, Jaguaré, Domingos Martins e Mimoso do Sul, assim como Encontro Regional Preparatório, no município de Colatina em 12
de novembro, e Reunião da Comissão Organizadora (Grupo executivo) no dia 14 de novembro no município da Serra.

SOBRE O GERENCIAMENTO

O gerenciamento das ações operacionalizadas pela Secretaria de Estado da Cultura ficou ao encargo da AG2 Assessoria
Empresarial, sob a coordenação de seu diretor Luiz Cláudio Gobbi da Silva, de acordo com extrato da proposta a seguir
reproduzido.
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Vitória, 11 de outubro de 2005
À Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo
Conforme solicitado, apresentamos proposta para a prestação de serviços técnicos profissionais para o desenvolvimento de
ações com vistas à participação do estado do Espírito Santo na Conferência Nacional de Cultura.
A gestão, objeto do presente contrato, envolve o gerenciamento das providências e das ações de organização, logística,
espaço, comunicações, imprensa e translado que serão operacionalizadas pela Secretaria de Estado da Cultura e pelas
prefeituras municipais envolvidas, de acordo com cronograma já definido pela contratante, tendo como objetivo,
especificamente, os Encontros Regionais Preparatórios para Conferência Estadual de Cultura, nos dias 21 e 22 de
outubro/2005, a Conferência Estadual de Cultura, no dia 25 de Novembro/2005 e organização da Participação do estado
na Conferência Nacional de Cultura que acontecerá de 13 a 16 de dezembro/2005, sob os auspícios do Ministério de
Estado da Cultura e da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo.

DAS ORIENTAÇÕES

Foram apresentados pela Secretaria de Estado da Cultura os eixos e Grupos de trabalho a serem consolidados de acordo com a
orientação determinada pelo Ministério da Cultura, conforme descrito abaixo.
EIXOS E GRUPOS DE TRABALHO
ALGUNS TEMAS PARA DISCUSSÃO
EIXO: GESTÃO PÚBLICA DA CULTURA
Organização administrativa da gestão pública:
-

O papel dos órgãos gestores;
Qualificação e profissionalização da gestão;
Mecanismos de articulação entre os órgãos e as esferas;
Ingerência político-partidária e manutenção das políticas públicas.

Gestão pública e participação:
-

Promoção e fortalecimento dos mecanismos de participação;
Promoção da organização da sociedade civil;
Relação das organizações da sociedade civil com os órgãos gestores.

Formação cultural:
-

Os espaços culturais;
A formação de gestores, de artistas, técnicos e de público.

EIXO: DIREITOS E CIDADANIA
Direitos e cidadania:
-

Ampliar e consolidar os direitos; direitos mínimos; soberania nacional;
Articulação com outras políticas públicas; desenvolvimento sustentável.

EIXO: ECONOMIA DA CULTURA
Financiamento:
-

-

Mecanismos e critérios públicos;
Papéis da iniciativa privada e do mercado.

Cultura e desenvolvimento:
-

Cadeia produtiva;
Desenvolvimento sustentável;
Economia solidária;
Relação cultura-turismo;
Regulamentação das profissões.

EIXO: PATRIMÔNIO CULTURAL
Patrimônio cultural:
-

Identidade e diversidade;
Preservação e promoção do patrimônio.

EIXO: COMUNICAÇÃO E CULTURA
Comunicação e cultura:
-

Formação do Conselho Municipal de Comunicação;
Fomento dos meios de comunicação comunitários (jornais de bairros, rádios, TV´s comunitárias);
Interlocução entre o setor cultural e o de comunicação.

PROVIDÊNCIAS PARA A PREPARAÇÃO DA CONFERÊNCIA

1. Foram encaminhados pela Secretaria de Estado da Cultura, para todos os municípios do Estado do Espírito Santo,
documentos, previamente elaborados pela servidora da Secretaria de Estado da Cultura Rita Sarmento, convocação
informando as datas e horários para a realização dos Encontros Preparatórios, além de cópias do protocolo de intenção
para assinatura dos secretários municipais de cultura e/ou órgãos municipais responsáveis pelas ações culturais de cada
município. Foi verificada pelo gerenciamento uma não conformidade da regionalização dos municípios, o que acarretou
algumas discrepâncias quanto ao município convidado para a Reunião Preparatória e o município a sediar a referida
reunião. Foi elaborada proposta para redimensionamento da distribuição regional estabelecida para as reuniões nos quatro
municípios pré-estabelecidos para serem sede dos Encontros Preparatórios, porém não houve tempo hábil para reverter
todas as situações de deslocamento dos representantes municipais.
2. O gerenciamento das ações passou a elaborar os planos de ação, contando com a colaboração dos servidores estaduais da
SECULT Orlando Lopes e Rita sarmento, que trabalharam mais aproximados da gerência, porém sem dedicação exclusiva
aos preparativos da Conferência, visto a necessidade de se dedicarem às suas atribuições cotidianas.
3. A primeira semana de trabalho foi dedicada à busca de informações que subsidiassem os preparativos da organização dos
trabalhos e, paralelamente, foram promovidas pelo gerente de operações, ações necessárias para a execução de tarefas
destinadas ao planejamento e operacionalização do evento.

4. No decorrer dos trabalhos ficou sob a incumbência do gerente de operações uma série de atividades que, devido ao grande
número de tarefas desenvolvidas pela equipe da SECULT nas atribuições cotidianas da Secretaria que, entre outras,
citamos:

Solicitação ao setor de arte da Secretaria de elaboração de lay-out para as peças destinadas ao evento (camisas,
botons, faixas, banners, programa, papel timbrado, etc);
Preparação de material básico para gestão dos processos (listas de presenças, planilhas de operação, mapas
para chek list, etc);
Elaboração de programa das reuniões preparatórias;
Elaboração de regulamento da Conferência;
Elaboração do funcionamento a Conferência;
Ata da Conferência;
Digitação e tabulação do material fornecido pelas secretarias municipais (diagnósticos, diretrizes e metas);
Elaboração de resumo das diretrizes e metas;
Elaboração de release sobre a conferência;
Organização de lista de representantes das reuniões preparatórias;
Organização de lista de delegados eleitos;
Organização de lista de Grupo Executivo
Elaboração de lista de providência para a Conferência;
Contatos telefônicos com representantes do poder público dos municípios;

Participação ativa nas reuniões preparatórias e reunião do Grupo executivo (juntamente com Orlando Lopes)
realizadas nos municípios de Mimoso do Sul, Vila Pavão, Colatina e Serra;
Visitas aos locais propostos para a realização da Conferência para analise e decisão sobre as facilidades de
estrutura;
Contatos com o Ministério da Cultura para a elaboração do relatório final da Conferência Estadual;
Elaboração da lista de delegados escolhidos para Conferência Nacional;
Explanação sobre modelo de operação para as empresas contratadas para serviço de inscrição e cadastramento
para a Conferência Estadual.

DOS ENCONTROS PREPARATÓRIOS PARA A CONFERÊNCIA ESTADUAL

Os Encontros Preparatórios foram realizados, nos dias 21 e 22 de outubro, em quatro municípios sede com a presença de
representantes do poder público e de atores da sociedade civil, conforme anexo 1.

Nestes encontros, sempre com a presença da Secretária Estadual de Cultura Sra. Neuza Mendes, que fez todas as aberturas,
foram explicadas as normativas da Conferência Estadual e Nacional e colocadas em relevo as informações que destacavam a
importância da participação de todos para as discussões em tela e na escolha dos delegados que representariam o Espírito Santo
e a diretrizes a serem definidas na Conferência Estadual e defendidas na Conferência Estadual. Foram também discutidas, com a
utilização de dinâmica de Grupos de Trabalho, as diretrizes e metas regionais e foram recolhidos dos representantes presentes,
materiais previamente solicitados quando da convocação, contendo diagnósticos, diretrizes e metas municipais. Tais materiais
estão inseridos no CD-R que acompanha o presente documento, assim como um resumo das diretrizes e metas regionais,
elaborados durante a preparação da Conferência Estadual.

Foi realizado, também, encontro complementar em Colatina com o intuito de agrupar com a mesma dinâmica de trabalho, os
representantes de municípios ausentes nos 04 Encontros Preparatórios Regionais.

Nesses encontros foram escolhidos, por eleição, os representantes regionais que comporiam a Comissão Organizadora (Grupo
Executivo) que deveriam colaborar com a organização da Conferência Estadual.

DA REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO

Foi Realizado no município da Serra 14 de novembro com a presença dos representantes regionais que definiram o local de
realização da 1ª Conferência Estadual de Cultura. O local escolhido foi o município de Anchieta.

Nesta reunião foi apresentado também o Regulamento da Conferência, Também contido no ao CD-R anexo a este documento.

PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA ESTDUAL

08h00 – Credenciamento / Recepção
09h00 - Abertura – Governador do Estado Paulo Hartung e autoridades
10h00 – Palestra-Chave – A confirmar
10h45 - Instalação da Plenária e apresentação do Grupo Executivo
10h50 - Apresentação do Regulamento
11h00 - Formação dos Grupos de Trabalho
11h30 - Palestras temáticas para Grupos de Trabalho

1. Cultura é Direito e Cidadania – Andréa Fávila
2. Gestão Pública da Cultura – Erlon Pschoal
3. Economia da Cultura - Lala Deheinzelin
4. Patrimônio Cultural - Carol Abreu

5. Comunicação é Cultura – Felipe Lindoso
12h30 – Almoço
13h30 – Início das reuniões dos Grupos de Trabalho
16h30 – Reinstalação da Plenária e contagem de participantes presentes para definição do número de delegados
16h40 - Apresentação dos relatórios finais dos Grupos de Trabalho e aprovação do conjunto de diretrizes
17h30 – Intervalo para café e abertura de inscrições dos candidatos a delegado
17h45 - Apresentação das regras para a eleição e votação dos delegados
18h30 - Apresentação do resultado da eleição e leitura final das

A CONFERÊNCIA
Para melhor registro da 1ª Conferência Estadual de cultura, e seus resultados, apresentamos a Ata que foi elaborada e
encaminhada ao Ministério da Cultura. Registramos, também que todos os arquivos de material e documentos produzidos estão
disponibilizados no CD-R que acompanha o presente relatório e no computador da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito
Santo utilizado durante os trabalhos.

ATA DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA
Conferência realizada em 25 de novembro de 2005

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2005 realizou-se a 1ª Conferência Estadual de Cultura, no município de Anchieta, litoral sul do
Estado do Espírito Santo. A Conferência foi iniciada pontualmente às 09h00. A abertura da Conferência contou com a presença do Exm°
Governador do Estado Paulo Hartung, da Secretária de Estado da Cultura, de Secretários de Estado, do Prefeito do Município de Anchieta, do
Secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura Márcio Meira, além de outras autoridades dos legislativos do Estado e de
municípios que compõe o Espírito Santo. Após execução do Hino Nacional Brasileiro seguiram-se os pronunciamentos das autoridades e a
palestra do Secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura Sr. Márcio Meira. Em seguida, de acordo com programação (anexo
01) os participantes definiram-se pela participação em cada um dos cinco eixos temáticos e dirigiram-se aos locais de realização das reuniões,
que ocorreram paralelamente, tendo cada uma delas como abertura palestras potencializadoras ministradas por convidados (anexo 02). As
palestras contaram com um total de 272 participantes assim distribuídos: 38 pessoas no Grupo Cultura é Direito e Cidadania, 62
pessoas no Grupo Gestão Pública da Cultura, 56 pessoas do Grupo Economia da Cultura, 60 pessoas no Grupo Patrimônio Cultural e
56 pessoas no Grupo Comunicação é Cultura. Após as palestras houve intervalo para almoço e na retomada dos trabalhos foram

desenvolvidas as discussões sobre os eixos temáticos, tendo sido facultado aos grupos decidirem pela manutenção ou fragmentação do grupo
principal para discussão de sub-temas do mesmo eixo. Os grupos contaram com coordenadores escolhidos pelos próprios integrantes. Os
trabalhos transcorreram com absoluta tranqüilidade e foi prezada a solicitação de que se desenvolvessem de forma concisa e abrangente.
Com a conclusão dos trabalhos dos grupos foi reinstalada a plenária, de acordo com o determinado pela metodologia da Conferência (anexo
03). Foi procedida a contagem dos presentes que chegou ao número de 294 (duzentos e noventa e quatro) participantes o que
outorgou a Conferência a possibilidade de eleger 20 delegados para 1ª Conferencia Nacional de Cultura em Brasília nos dias 13 a 16
de dezembro de 2005, segundo anexo II da Portaria 180 de 31 de agosto de 2005. Foram feitas duas contagens visto que o controle
informatizado instalado para o credenciamento da Conferência apresentou relatório que registra a participação de 507 pessoas devidamente
cadastradas. Definida a quantidade de 20 Delegados a serem eleitos, foi feita proposta à Plenária para que os inscritos representantes do
Poder Público e os inscritos representantes da Sociedade Civil se reunissem em espaços distintos para decidirem sobre a forma sob a qual
se daria a eleição dos 20 delegados, representantes da Sociedade civil e os 04 delegados, representantes do Poder público. A Proposta foi
aceita e a reunião dos representantes da Sociedade Civil optou pela inscrição de candidatos, sem limite para inscrição de nomes e votação
direta. A eleição foi feita de maneira convencional – urna e cédula – previamente preparadas pela organização da Conferência. Inscreveram-se
29 candidatos a delegados representantes da Sociedade Civil, sendo eleitos os vinte nomes que apresentamos a seguir, identificando os
seus respectivos municípios: Eliomar Carlos Mazzoco (Vila Velha), Antônio Bezerra Neto (Linhares), Alcione Lahass (Vila Valério), Luis
Guilherme Silva (Cariacica), Selma da Penha Faria Modenese (Linhares), Lyenes Rocha de Carvalho (Vargem Alta), Daniele Vivian
(Muqui), Marcos Valério Guimarães (Vila Velha), Rosilene Belon (Vitória), Wilson Coelho Pinto (Colatina), Marli Rodrigues S.
Gonçalves (Anchieta), Aparecida Maria Moschen (Vitória), Mozart José Serafim (Vitória), Regina Helena Mainardi (Vitória), Sandro
Firmino (Cariacica), Eduardo Lima da Silva (Serra), Fernando Augusto B. Santos (Serra), Terezinha Osório Pimentel (Serra), Ítalo
Francisco Campos (Vitória) e Walcir da Silva Paes Leme (Viana). A reunião dos representantes do Poder Público decidiu por adotar uma
divisão territorial do Estado do Espírito Santo em quatro regiões (Norte, Serrana, Metropolitana e Sul) a fim de contemplar todas as regiões do
Estado com um delegado na representação que irá à Conferência Nacional. Cada região representada na reunião apresentou seus candidatos

e foi realizada a eleição de maneira convencional – urna e cédula – e foram escolhidos os delegados os quais listamos: José Amaral
Fernandes Filho (Região Sul), José Rivelino Guimarães (Região Serrana), João Carlos Coutinho (Região Metropolitana) e Laudismar
Deptulski (Região Norte). Depois de apresentados os resultados das eleições, em ambas as votações, os nomes dos delegados foram
referendados pelas suas respectivas assembléias e foram lidos e aprovados os relatórios dos cinco eixos temáticos resultantes das Reuniões
dos Eixos Temáticos. Cabe informação que não houve qualquer dificuldade digna de registro em todo transcorrer da Conferência, cabendo sim
referência à urbanidade, integração e senso de responsabilidade de todos os entes representados no encontro, conscientes de que os
resultados que serão apresentados na 1ª Conferência Nacional auferirão valores de alta importância na definição dos rumos destinados ao
empreendimento do Sistema Nacional de Cultura. Referenciamos, também, a participação de 39 municípios na Conferência Estadual, o que
representa 50% dos 78 municípios que compõe o Estado do Espírito Santo.

Vitória - ES, 29 de novembro de 2005.

GRUPO EXECUTIVO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA
1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA
Wilson Coelho Pinto

Enivaldo Granville Donatti

Laudismar Deptulski

José Amaral Fernandes Filho

Gislaine Pirschner Fabem

Elson Augusto do Nascimento

Ubirajara Correa Nascimento

Alcione Alvarenga Pinho

Rita Sarmento

Alcione Oliveira

Orlando Lopes Albertino

CONCLUSÃO

O resultado do trabalho pode ser considerado satisfatório, visto que se alcançou o objetivo de que fossem eleitos, de maneira
organizada e democrática, os Delegados que representaram o estado do Espírito Santo na 1ª Conferência Nacional de Cultura. As
dificuldades encontradas durante a preparação da Conferência Estadual se deveram, principalmente, às dificuldades da SECULT
no que tange ao quadro de pessoal com que conta, que, apesar de reduzido, se empenhou da melhor maneira para que o evento
fosse realizado. Também foram elementos dificultadores ao processo de organização, as questões relacionadas a equipamentos
disponíveis na SECULT para a consecução de objetivos da envergadura da Conferência Estadual. Há que se ressaltar o empenho
dos servidores da Secretaria, com destaque para o Sr. Orlando Lopes, no esforço para que a Conferência fosse laureada de
sucesso.
Pode-se verificar, também, um respeitável esforço dos representantes municipais envolvidos no empreendimento que fizeram, no
máximo de suas potencialidades para o alcance do objetivo traçado pela SECULT. Destaque para o município de Anchieta, sede
da Conferência, que não mediu esforços, desde o momento que se colocou como interessado em receber o evento, como na
surpreendente mobilização que conseguiu, não só entre seus representantes da arte e cultura, mas também com na população
daquele município, que participou ativamente colaborando com a organização da 1ª Conferência Estadual de Cultura.

Ressalte-se a determinação da Sra. Secretária, que demonstrou durante todo o processo, extremo zelo no exercício da função,
zelo reconhecido pela maioria dos representantes municipais, como pudemos observar.

ANEXO 01
OUTUBRO – 2005 – CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA
ENCONTROS PREPARATÓRIOS – REUNIÃO EM DOMINGOS MARTINS (21/10/2005 – 09h30)
MUNICÍPIOS REGIÃO I
SERRANA E
METROPOLITANA
AFONSO CLAUDIO
ANCHIETA
ALFREDO CHAVES
ARACRUZ
BREJETUBA
CONC. DO CASTELO
DOMINGOS MARTINS
IBIRAÇU
ITARANA
LARANJA DA TERRA
MARECHAL FLORIANO
SANTA LEOPOLDINA
S. MARIA DE JETIBA
SANTA TERESA
SERRA
V. N. DO IMIGRANTE
VILA VELHA
CARIACICA
GUARAPARI
FUNDÃO
VIANA
VITÓRIA

REPRESENTANTE

TELEFONE

EMAIL

OUTUBRO – 2005 – CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA
ENCONTROS PREPARATÓRIOS – REUNIÂO EM MIMOSO DO SUL (21/10/2005 – 14h30)

MUNICÍPIOS REGIÃO IV
SUL

ALEGRE
APIACÁ
ATÍLIO VIVÁCQUA
BOM JESUS DO NORTE
CACH DE ITAPÉMIRIM
CASTELO
DIVINO S. LOURENÇO
DORES DO RIO PRETO
GUAÇUI
IBATIBA
IBITIRAMA
ICONHA
IRUPI
ITAPEMIRIM
IÚNA
JERÔNIMO MONTEIRO
MARATAÍZES
MUNIZ FREIRE
MUQUI
PIÚMA
P. KENNEDY
RIO NOVO DO SUL
S. JOSÉ DO CALÇADO
MIMOSO DO SUL
VARGEM ALTA

REPRESENTANTE

TELEFONE

EMAIL

OUTUBRO – 2005 – CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA
ENCONTROS PREPARATÓRIOS – REUNIÃO EM JAGUARÉ (22/10/2005 – 09h30)
MUNICÍPIOS REGIÃO II
NORTE

COLATINA
CONCEIÇÃO DA BARRA
GOV. LINDEMBERG
JAGUARE
JOÃO NEIVA
LINHARES
MARILÂNDIA
RIO BANANAL
S. MATEUS
S. ROQUE DO CANAÃ
SOORETAMA
VILA VALÉRIO

OUTUBRO – 2005 – CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA
ENCONTROS PREPARATÓRIOS – REUNIÃO EM VILA PAVÃO (22/10/2005 – 14h30)
MUNICÍPIOS REGIÃO III
NOROESTE

ÁGUA DOCE DO NORTE
ÁGUIA BRANCA
ALTO RIO NOVO
BAIXO GUANDU
BARRA DE S. FRANCISCO
BOA ESPERANÇA
ECOPORANGA
ITAGUAÇÚ
MANTENÓPOLIS
MONTANHA
MUCURICI
NOVA VENÉCIA
PANCAS
PEDRO CANÁRIO
PINHEIROS
PONTO BELO
S. DOMINGOS DO NORTE
SÃO GABRIEL DA PALHA
VILA PAVÃO

REPRESENTANTE

TELEFONE

EMAIL

