Fórum Virtual

O FÓRUM VIRTUAL é uma ferramenta de consulta pública, cujo objetivo principal é ouvir
artistas, agentes, produtores e público em geral na construção de políticas públicas no setor
cultural.

Abaixo estão as salas para a sua contribuição e as datas que se encerram as consultas
referentes aos temas.

[accordion width="750"][item title="Plano Municipal de Cultura 2020-2030"]

Envio de Propostas: até 25 de maio de 2019

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por meio do Programa Diálogo Aberto, está
trabalhando junto à Sociedade Civil na elaboração do Plano Municipal de Cultura, documento
este que será responsável por direcionar de forma planejada os próximos 10 anos da Gestão
Cultural da nossa cidade.

Envie aqui sua proposta

[/item][item title="Salão das Artes de Mogi das Cruzes – Patrono 2019"]

Envio de sugestões: até 08 de abril de 2019

O Salão das Artes homenageia todos os anos um artista plástico mogiano ou que tenha
residido em Mogi das Cruzes. Nesta sexta edição, gostaríamos de saber qual artista plástico
você quer que seja o patrono. Lembrando que as indicações devem ser de artistas plásticos já
falecidos.
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Indique aqui três nomes como sugestões

[/item][item title="Salão das Artes de Mogi das Cruzes - Patrono 2018"]

- Pesquisa online elege o patrono do 5º Salão das Artes: Umberê Normando Pinto
- Clique aqui e dê a sua sugestão [encerrado]

[/item][item title="Propostas e sugestões para as ações do COMJUVE Gestão 2017-2019"]

Envio de propostas e sugestões até: 07 de julho

O Conselho Municipal da Juventude (GESTÃO 2017-2019) quer saber quais são suas
propostas e sugestões para nortear os trabalhos e ações do Conselho. O fórum é aberto e sua
participação é de extrema importância para que o COMJUVE possa ouvir suas demandas.

Envia aqui suas propostas e sugestões [encerrado]

[/item][item title="Salão das Artes de Mogi das Cruzes – Patrono 2017"]

Envio de sugestões: até 24 de março de 2017
O Salão das Artes homenageia todos os anos um artista plástico mogiano ou que tenha
residido em Mogi das Cruzes. Nesta quarta edição, gostaríamos de saber qual artista plástico
você quer que seja o patrono.

Envie aqui três nomes como sugestões [encerrado]
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Resultado das Sugestões

[/item][item title="Programa de Fomento à Arte e Cultura - PROFAC - 2016"]

ENVIO DE SUGESTÕES: até 15 de novembro de 2016

A Secretaria de Cultura quer saber como deverá ser feita a destinação de recursos do
Programa de Fomento de Arte e Cultura de Mogi das Cruzes. O projeto de lei para a criação do
PROFAC está tramitando na Câmara Municipal e a expectativa é que o documento seja
aprovado até o final deste ano. Uma vez criada, a legislação vai possibilitar a destinação de
recursos da dotação orçamentária da Secretaria de Cultura ao fomento e apoio a projetos e
territórios culturais, por meio de editais de chamamento.

- Envie aqui suas sugestões [encerrado]

[/item][item title="Parque da Cidade: Teatro de Arena - 2016"]

ENVIO DE PROPOSTAS: até 31 de maio de 2016

O Parque da Cidade será construído em uma área de 85 mil metros quadrados na região do
Parque Santana. O local terá acessos pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, onde ficará a
entrada principal, e pela rua Francisco Affonso de Mello. O Parque da Cidade terá um horário
de funcionamento a ser definido em conjunto com o Conselho e que um guarda municipal
morará no local, cuidando da abertura e fechamento do espaço, além da segurança. O
investimento na construção será de R$ 9.831.567,23 e a previsão é que os trabalhos sejam
entregues em dezembro.

Teatro de Arena: Será uma área para desenvolvimento cultural, para uma apresentação de
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dança, alguma apresentação de teatro, música erudita ou popular. Algo para 200, 300, no
máximo 500 pessoas.Será uma área para desenvolvimento cultural, para uma apresentação de
dança, alguma apresentação de teatro, música erudita ou popular. Algo para 200, 300, no
máximo 500 pessoas.

- Envie aqui suas opiniões e sugestões a respeito do Teatro de Arena no Parque da Cidade
[encerrado]

Saiba mais:
Parque da Cidade começa a ser construído e ganha conselho com participação da
comunidade
Obras do Parque da Cidade começam neste sábado, com a presença de Ruy Ohtake

[/item][item title="Projeto Mogi 2040: Um sonho possível - 2016"]

ENVIO DE PROPOSTAS: até 15 de maio de 2016

O projeto tem por objetivo registrar uma visão de futuro para o município, visando seu
crescimento de forma planejada, capaz de gerar uma boa qualidade de vida. Os resultados
serão publicados em um livro no final do ano.

- Envie aqui sua proposta [encerrado]

Saiba mais:
Mogi 2040 tem consultas públicas a partir desta terça, na Escola de Governo

[/item][item title="Lei dos Artistas de Rua de Mogi das Cruzes - 2016"]
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A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, quer conhecer
suas propostas para a formulação de uma Lei Municipal para apoiar, fomentar e difundir a
atividade dos artistas de rua na cidade de Mogi das Cruzes.

- Envie aqui sua proposta [encerrado]

[/item] [/accordion]
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