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O tema Cultura, do Eixo Educação e Cultura, foi debatido no dia 31 de outubro de
2018. O grupo de trabalho, composto por 49 pessoas, identificou quatro áreas de
interesse, que conformaram os subgrupos: Gestão e Infraestrutura; Formação e
Capacitação; Promoção de Eventos Culturais (Jequitinhonha e Mucuri) e Promoção de
Eventos Culturais (demais regiões).
Como resultado das discussões dos subgrupos, foram apresentadas sugestões de
alteração no PPAG e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E
REGIONAL;

•

099 – PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL;

•

130 – PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL;

•

135 – DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA;

•

138 – MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL;

•

140 – FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA.

As principais intervenções sugeridas pelo subgrupo foram:
•

apoiar, por meio das ações do Programa 140 – Fomento e Incentivo à Cultura – a
eventos diversos, tais como:
◦ Mostra Puxadinho;
◦ Mostra In Minas de Teatro;
◦ Festival de Cultura do Vale do Mucuri – Mucuriarte;
◦ Festivale;
◦ Festival Regional de Arte, Cultura, Música e Gastronomia Montanhas Cafeeiras;
◦ Dia das Favelas;
◦ Feiras de Artesanato no Vale do Jequitinhonha;
◦ Festivais de Teatro em diversos municípios;
◦ Circuito Cultural Quilombola;

•

aportar recursos para a implementação do Plano Estadual do Livro, Leitura e
Biblioteca;
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•

ampliar a meta financeira da Ação 4302 – Operacionalização das ações do
Conselho Estadual de Política Cultural –, com vistas a promover a descentralização
de suas atividades;

•

aportar recursos para implantação de diversos equipamentos culturais, como a
Cidade do Circo, a Casa dos Artistas e um Centro Cultural no Município de
Araguari.

•

criar rede integrada de produção e disseminação cultural, garantindo a
acessibilidade na fruição dos bens culturais, destacadamente para pessoas com
deficiência.

Houve, ainda, a aprovação da seguinte moção:
“O grupo que se reuniu para discutir os programas e ações do tema Cultura, no
processo de discussão participativa do PPAG – revisão 2019 –, reconhece e sugere
urgente e necessária a ampliação da acessibilidade nos equipamentos culturais do
Governo de Minas Gerais quanto às tecnologias assistivas voltadas às pessoas com
deficiência motora, física, intelectual, auditiva, visual e surdocegueira. ”.
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