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O Conselho Estadual de Política Cultural do Rio de Janeiro e a construção das políticas
culturais fluminenses

 
 
O Sistema Estadual  de Cultura,  instituído  através  da  Lei  nº  7035,  de  07  de  julho  de  2015,
destina-se  a  promover  condições  para  a  melhor  formulação  e  gestão  da  política  pública  de
cultura no estado do Rio de Janeiro, pactuado com a União, os municípios e a Sociedade Civil. O
Conselho Estadual de Política Cultural  (CEPC), órgão colegiado deliberativo,  de composição
paritária, é peça integrante do Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro.

É  a  primeira  vez  que  o  estado  fluminense  elege  representantes  de  todas  as  regiões  e  dos
segmentos artísticos, cobrindo todo o mapa: de outubro de 2015 até janeiro de 2016, 10 nomes
serão eleitos nas Conferências Regionais e seis nomes serão eleitos virtualmente,  no portal da
Secretaria de Estado de Cultura (SEC), representando os segmentos culturais  de Artes Cênicas,
Artes Visuais, Audiovisual, Música, Literatura e Cultura Popular.
 
Dentre  as  atribuições  do  novo  Conselho,  é  importante  destacar  seu  papel  na avaliação  do
conjunto de ações e metas do Plano Estadual de Cultura, a cada dois anos, discutindo os Planos
Setoriais e Regionais de Cultura. Também participa da elaboração do Plano Plurianual (PPA)
referente à área de cultura, e avalia propostas de reformulação dos marcos legais da cultura.
 
Com as 10 Conferências Regionais, a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro convoca
os cidadãos atuantes  na área cultural  para eleger  os representantes  da Sociedade Civil  e dos
segmentos  artísticos  para  um  compromisso: os  eleitos  vão  ter  uma  participação  histórica,
compondo um conselho com poder e função política. Para tanto, é fundamental a presença de
nomes  experientes  e  comprometidos  com  o exercício  pleno  dos  direitos  culturais  e  com  a
promoção do desenvolvimento humano, através da arte e da cultura.
 
Atuar na promoção da democracia e da cidadania cultural,  compreendendo a importância do
processo  participativo  e  os  novos  arranjos  criativos  no  campo  da  cultura,  descentralizando
programas,  ações,  e  recursos  para  todo  estado  fluminense,  tem  sido  a  meta  constante  da
Secretaria de Estado de Cultura. Nesse sentido, a contribuição e a participação do novo Conselho
Estadual de Política  Cultural, junto com a SEC, amplia ainda mais os horizontes, fortalecendo a
construção  das  políticas  culturais  nos  92  municípios  do  estado,  e  a  nossa  condição  de
potencializar a cultura como marco indiscutível de desenvolvimento.
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