
 

 

 

Secretaria Municipal de Cultura 
5ª Conferência Municipal de Cultura 

Fórum de discussão 

 

Prezado inscrito, 
 
Disponibilizamos para você uma ferramenta que irá auxiliar na revisão e qualificação do Plano Municipal de 
Cultura. O Fórum foi criado para que todos possam, desde já, interagir e propor alterações para a redação 
das ações do Plano. Todas as propostas para revisão (ajustes, redação, prazos) serão bem-recebidas, mas 
lembramos que estamos revisando e qualificando o Plano e, por isso, não podem ser incluídas novas ações.  
 
Pedimos atenção para as orientações abaixo: 
 

 Criamos um Fórum para cada Eixo, visando facilitar assim as discussões e melhor compreensão das 
ações que compõem o Plano; 

 Para participar do fórum, é necessário criar uma conta no GMAIL, caso ainda não possua; 
 Se você se inscreveu nas reuniões preparatórias, será adicionado tanto no fórum correspondente ao 

eixo no qual se inscreveram, quanto nos fóruns dos demais eixos;  
 Aos demais participantes: quem não se inscreveu nas reuniões preparatórias e quiser participar do 

fórum, basta solicitar que seja membro, através do site prefeitura.pbh.gov.br/cultura/V-conferencia-
municipal-de-cultura; 

 Todos poderão participar das discussões dos fóruns dos cinco eixos, como modo de ampliar a 
representatividade da discussão. 

 Caso entendam que o texto que foi proposto pode ter outra redação ou prazo, solicitamos que, não 
só respondam "não concordo", mas sim escrevam uma nova proposta de redação para aquela ação; 

 No fórum não serão permitidas brigas, ofensas e usos de palavras de baixo calão. Os membros que 
fizerem isso serão imediatamente banidos. 

 Você receberá um e-mail quando for adicionado. 
 
Conheça o Fórum 
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Para entrar na página do Fórum, basta clicar em “ver esse grupo”. 

 

Assim que entrar, poderá visualizar a mensagem inicial e todas as ações que fazem parte do Eixo. Cada ação 
foi identificada relacionada à Meta na qual ela está inserida no Plano. Ex.: META 8 – AÇÃO A. Para ler o 
conteúdo e fazer sua sugestão, basta clicar sobre a Meta/Ação escolhida. 

 

 Para inserir sua proposta, clique em “responder”. 



 

 

 

Secretaria Municipal de Cultura 
5ª Conferência Municipal de Cultura 

Fórum de discussão 

 

 Lembre-se de ser objetivo, o ideal é que já insira sua proposta de texto ou prazo.  
 Se quiser interagir com propostas de outros participantes, basta responder, mas faça de modo 

propositivo ou para esclarecer o que o participante propôs. 
 Pode inserir quantas sugestões quiser, das diversas ações e eixos. 
 Procure não misturar outros assuntos nos tópicos, mantenha o Fórum organizado! O ideal é uma 

resposta para cada proposta/questão. 
 O fórum é dinâmico e então as ações irão mudar de ordem de acordo com a última atualização 

realizada pelos participantes. 
 As mensagens ficarão visíveis para todos participantes do Fórum. 
 O Fórum ficará aberto para participação até o dia 15/11/2018, às 17h. 

 
Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato através do e-mail conferenciacultura@pbh.gov.br ou pelo 
telefone 3277-4157.  
 
Bom trabalho! 
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