
PROMOÇÃO DA IGUALDADE 
RACIAL NA POLÍTICA CULTURAL 

População Negra e Política  
Cultural: diretrizes  e ações 



POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

2005
1ª Conferência Municipal
de Promoção da
Igualdade Racial

2007
Política Nacional de
Desen. Sustentável dos
Povos e Comunidades
Tradicionais

2010
Lei Federal 12.288 – Estatuto
da Igualdade Racial
- Lei 9.934 – Política de
Promoção da Igualdade Racial
/ COMPIR

2009
1º Plano de Promoção
da Igualdade Racial

2016
Lei Municipal nº 10.919, de 
17 de março de 2016 
(Oficialização do Festival de 
Arte Negra)

2017
- Lei Municipal 10.924
- Resolução COMUC/
009 - 2016

2019

Plano Municipal 
de Promoção da 
Igualdade Racial 
– 2019/2028 -
(Resolução 
COMPIR 
01/2019)



COMPROMISSOS E AÇÕES 
DA CULTURA 

Resolução COMPIR 01/2019 



PRESERVAR A MEMÓRIA E O PATRIMÔNIO 
CULTURAL DE MATRIZES AFRICANAS

Metas e ações que competem à Cultura  



META AÇÃO ESTRATÉGIAS

Estímulo às

pesquisas

sobre o

universo ainda

não revelado.

Desenvolvimento de

política pública de

apoio, valorização e

fortalecimento e

acompanhamento das

manifestações e

eventos culturais e

religiosos.

Desenvolver política pública de apoio,

valorização, fortalecimento e

acompanhamento das manifestações e

eventos culturais e religiosos.
Organizar e divulgar todos os estudos e 

pesquisas e inventários produzidos no 

município.
Incluir a memória dos terreiros nos museus da 

cidade.

Incluir festas e datas comemorativas e 

alusivas no calendário da cidade.



Inventário das Manifestações de Matrizes africanas do Bairro
Concórdia a ser realizado entre 2021-2022. Estudo já iniciado.

Reunião pública ocorrida no Ilê Axé Afonjá Oxeguiri para discutir
o inventário. Outubro de 2021. Créditos: Arquivo interno DPCA



Publicação da Coleção “Conhecendo
o Patrimônio Cultural de Belo
Horizonte” - Divulgar e valorizar as
manifestações de matrizes africanas
reconhecidas como patrimônio cultural de
Belo Horizonte,

Elaboração: Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público (DPCA) com
participação de membros das comunidades.

Um material educativo sobre cada um
desses bens: Quilombos de BH, Festa do
Preto Velho e Iemanjá e Terreiro Ilê Wopo
Olojucan.

Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/patrimonio
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ES - Encontros de Formação
virtual.

- Por meio do Integrarte
- Tema: Quilombos da

Cidade.
- 2020 até a presente data:

média de 1.500
participantes.

- Professores da Rede
Municipal de Educação,
universitários,
educadores, gestores
municipais e público
geral.



Mostra Arena 2019 | CCLR | Dança Afro 

A Escola Livre de Artes Arena da Cultura - ELA-Arena desenvolve
atividades de formação artística e cultural por meio de um
processo de ensino-aprendizagem emancipatório. Algumas
ementas estão voltadas para o reconhecimento e a valorização de
saberes afro-brasileiros e africanos, perpassando pela dança,
música, teatro, entre outras áreas.



Entre as ações formativas desenvolvidas em 2021 pela ELA-Arena que propõe
a partilha de conhecimentos, o reconhecimento e a valorização de saberes
afro-brasileiros e africanos menciona-se, a título de ilustração:

● Laboratórios de pesquisa e experimentação “Imagens e
Memórias das Áfricas - Negras conexões inserções postais”,
“Africanidades e Design Popular” e “Arte, Cultura e
Comunidade: Africanidades”;

● Workshop “Imagens sonoras: vozes e ruídos negros”;
● Rodas de conversa “Infâncias: literatura na roda ancestral,

com Madu Costa” e “Diálogo Áfricas - Brasil (Malawi e
Congo)”;

● O estudo complementar “Para escreviver dramaturgias -
histórias de chão de terreiro”;

● As oficinas “Danças Afro-brasileiras: corpo e ancestralidade” e
“Das negritudes - histórias do teatro brasileiro”.



Escola Expandida | Oficina Negritudes Via satélite | 2020



ELA-Arena contribui para o fortalecimento do "Reflete Arena", ação
permanente de protagonismo estudantil, idealizada e organizada em conjunto
com jovens negros(as) desde 2018, e que configura-se como espaço formativo
em rodas de conversa sobre as artes, as negritudes e a formação artística e
cultural.

Dentre o público inscrito nas atividades formativas do 2º semestre de 2021
do ELA-Arena:

50,5 % 41,3% 5,4% 1,5%

Pretos e 
Pardos 

Brancos
Não 

declararam 
Amarelos 

1,3 %

Pretos e 
Pardos 

Indígenas 



Exposição Design Pop Chica da Silva e as Rainhas | Mostra Arena 2019



Os documentários visam registrar os saberes ligados às plantas e à cosmovisão
a elas associadas – cantos, práticas e usos - nas práticas culturais tradicionais,
estabelecendo, ainda, o registro das relações territoriais e simbólicas que as
comunidades estabelecem com os parques e áreas verdes da cidade.

6 documentários 

- Aprox. 30 min
- Tema: Etnobotânica afro indígena
a partir dos saberes de mestres e
mestras de povos indígenas e da
comunidade de terreiro.
- Previsão: final de 2022

01 Livro 

- Parceria com a UFMG
- Tema: Etnobotânica afro indígena a
partir dos saberes de mestres e
mestras de povos indígenas e da
comunidade de terreiro.
- Previsão de conclusão e publicação
do livro: 2022



a) Normatização do acesso às comunidades tradicionais aos parques
público para coleta de plantas (o texto de normatização está na fase da
análise jurídica com a Fundação de parques e Zoobotânica).

b) Implantação de viveiro de mudas sagradas na Fundação Zoobotânica
para distribuição para as comunidades cadastradas. O viveiro está pronto
e os cadastros para distribuição das mudas será aberto ainda em 2021. Já
foram distribuídas as mudas para os quilombos de BH.

d) Implantação de um Jardim do Sagrado no Parque Lagoa o Nado. O
projeto arquitetônico e paisagístico já foi elaborado com a participação
das comunidades.

Jardins do Sagrado: Cultivando insabas que curam 

Vincula-se , também, ao objetivo 28 do PMPIR 



- Incentiva e valoriza a memoria e nossas manifestações da cultura
imaterial,

- Reúne convidados para partilhar histórias e alimentos em torno do fogão
a lenha do Centro de Referência da Cultura Popular Lagoa do Nado - CRCP.

- Média de 70 pessoas a cada edição.

- Algumas personalidades que já participaram do projeto: Rainha Isabel
Cassimiro; Pai Ricardo Moura; Mestre Amâncio; D.Jandira; Professor
Moreira; Roberto; Maria Flor Guerreira; Dra. Angela Gomes; Roberto
Freitas; José Farias; Flávio Dornas; Sula Mavrudes; Seu Domingo do Cavaco;
Mestre Badu; Carlos Felipe; Aparecida Arruda (Tantinha).



- Realizados no Centro de Referência da Cultura Popular Lagoa do
Nado, buscam valorizar a tradição, firmar vínculos com grupos e
com a comunidade do entorno, estabelecendo um espaço de
fruição da cultura popular.

- Em 2019 foram realizadas 3 edições relacionadas ao Plano de
Promoção da Igualdade Racial

- Média de 600 participantes por evento

- Março/19: Luta contra a Discriminação Racial
- Abril/19: Saudação aos povos indígenas
- Novembro/19: festejos da consciência negra



- Ação de salvaguarda voltada aos Festejos afro indígenas de Belo
Horizonte, a partir registro fotográfico feito por Ricardo Laf, fotografo da
SMC, a exposição apresentou ao público as Festas de Pretos Velhos,
Iemanjá, Pai Benedito e Pisada de Caboclo.

- Tais festejos são representativos do sagrado de matrizes áfricas
presentes em Belo Horizonte.

- Por este motivo esta ação de salvaguarda contemplou também a
valorização de outros bens culturais reconhecidos como patrimônio
cultural do município (Ilê Wopo Olojukan; Quilombo, Mangueiras e
Manzo N’gunzo Kaiango) por estes manterem forte laços, a partir de suas
práticas culturais cotidianas, com os festejos representados na exposição.



Todo o processo de produção da exposição
(concepção do conceito, curadoria e expografia)
contou com assessoria de uma quilombola e adepta
do candomblé para que a ação respeitasse os
preceitos culturais das festas e que fosse inteligível
ao público não experimento no universo do sagrado
de matrizes africanas.
A exposição ficou em exibição no C.C Liberalino
Alves de 16/10/2019 a 09/03/2020 

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA FESTEJOS



Reconhecimento da Festa de Preto Velho e da Festa de Iemanjá
como Patrimônio Cultural Imaterial de Belo Horizonte. Deliberado
pelo Conselho do Patrimônio em 2019.

Créditos: Ricardo Laf



Seminário “As Cidades e o Sagrado dos Povos Tradicionais -
território, identidades e práticas culturais”

- 21 e 22 de novembro de 2019

- participação de acadêmicos, membros de quilombos, indígenas (de variados
povos) e adeptos dos candomblés e umbandas de várias partes do Brasil.



PRESERVAR O TERRITÓRIO, A MEMÓRIA
E O PATRIMÔNIO DOS QUILOMBOS
URBANOS DE BELO HORIZONTE

Metas e ações que competem à Cultura  



META AÇÃO ESTRATÉGIAS

Regularização

urbanística e

construtiva dos

Quilombos de

Belo Horizonte.

Realização do Projeto de
Regularização Urbanística (PRU)
por meio do Programa Adote um
Bem ou por meio do Recurso
Oriundo do tesouro – ROT;

Pactuação com as diversas
instâncias; Realizar o PRU;

Elaboração, aprovação e
finalização das ADE’s dos
Quilombos de Belo Horizonte.

Elaboração do projeto, apresentação
à Câmara Municipal e finalização das
ADE’s dos Quilombos Luizes e
Manzo;

Aceleração do processo de
finalização da ADE do Quilombo
Mangueiras.



ADES (Áreas de Diretrizes Especiais) Quilombo - Criadas através do Novo 
Plano Diretor de Belo Horizonte- Lei 11.181/2019

A Secretaria Municipal de Política Urbana, com auxílio da SMC/FMC,
através da DPCA deverá estabelecer um diálogo com as comunidades
quilombolas a fim de que sejam regulamentados os parâmetros
urbanísticos, as regras de uso do solo, edilícias e de posturas das ADEs dos
Quilombos.

2017 - o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de
Belo Horizonte/CPCM-BH reconheceu os Quilombos Mangueiras, Luízes e
Manzo Ngunzo Kaingo como Patrimônio Cultural da Cidade.

2020 - Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo
Horizonte/CPCM-BH reconheceu o Quilombo Souza como Patrimônio
Cultura da Cidade.





• A partir de março de 2019 a DPCA iniciou as articulações para constituição
dos Comitês Quilombos dos Luízes, Mangueiras e Manzo N’Gunzo Kaiango.

• Cada quilombo tem suas particularidades e por isso cada uma destas
comunidades tradicionais vem trabalhando, na formação/consolidação de
seus próprios Comitês.

• Realização de reuniões específicas com cada quilombo, e simultaneamente,
enquanto atendemos às demandas emergências e desenvolvimento de ações
educativas.

• Proposta: Finalizar as discussões sobre os regimentos internos dos comitês e
realizar a formalização por meio de portaria ou decreto. (Previsão: ao longo
2022)

Em 2018 foi realizada a Exposição Quilombos Urbanos e a Resistência
Negra em Belo Horizonte no Centro de Referência da Cultura Popular e
Tradicional Lagoa do Nado, a partir de um projeto de montagem de
exposições que abordam a cultura popular e suas várias manifestações.



GARANTIR RECEPÇÃO E POUSO A
INDÍGENAS EM BELO HORIZONTE
TEMPORARIAMENTE

Metas e ações que competem à Cultura  



META AÇÃO ESTRATÉGIAS

Preservação dos

costumes e

modos de vida

do indígena fora

de sua

comunidade.

Articulação das diversas

instâncias públicas

(federais, estaduais e

municipais), organizações

indígenas e sociedade civil

organizada para

Construção de local para

albergamento de

indígenas em trânsito e

em semi-moradia no

espaço urbano;

Formalização e

institucionalização de

Casas de Apoio

Emergencial à indígenas

em trânsito em Belo

Horizonte.

Pactuar entre os indígenas e entes federados para

construção de plano de atendimento aos

indígenas moradores e em trânsito em Belo

Horizonte.

Constituir uma comissão de apoio técnico e

monitoramento das etapas de execução do plano

(médio prazo); Implementação e concretização do

Plano de atendimento aos indígenas moradores e

em trânsito em Belo Horizonte.

Constituir uma comissão de apoio técnico e

monitoramento das etapas de execução do plano

(médio prazo); Implementação e concretização

do Plano de atendimento aos indígenas

moradores e em trânsito em Belo Horizonte.
Apoiar indígenas que disponibilizam,

emergencialmente, suas residências para receber

familiares de suas aldeias na cidade.



Elaboração de
Inventário da
presença indígena
em Belo Horizonte.

Início: 2022. 
Término: 2023.

Realização de
seminário para
discutir com a
comunidade
indígena, gestores e
sociedade civil os
resultados do
inventário e dar
encaminhamentos.

Previsão: 2023



VALORIZAR O PATRIMÔNIO CULTURAL
IMATERIAL DAS COMUNIDADES DE REINADO

Metas e ações que competem à Cultura  



META AÇÃO ESTRATÉGIAS

Salvaguardar os
direitos, memória e
identidade cultural
e celebrações dos
grupos das Guardas
de Congado e
Reinados de Belo
Horizonte.

Promoção do reconhecimento e

valorização da identidade cultural e

das festividades e celebrações

tradicionais dos Reinados e Guardas

de Congado, garantindo, dentro das

competências e possibilidades

orçamentárias de cada órgão, o apoio

institucional para a realização de seus

eventos;

Criação de editais simplificados para

que os Reinados possam ter acesso

ao atendimento as demandas

específicas, tais como: transporte,

fardas, instrumentos e outros;

Inserção dos Festejos do reinados e

guardas no calendário oficial.

Realizar o cadastramento dos
reinados pela Administração
Regional.

Construir instrumento jurídico de
isenção dos valores para
realização dos festejos.

Elaborar um fluxo de solicitação
de licenciamento para os eventos
e encaminhar a solicitação aos
órgãos competentes.

Encaminhar a solicitação para
inclusão do Calendário Oficial de
Belo Horizonte, para Belotur, das
festas de Reinado.



Reconhecimento do Largo
do Rosário como
patrimônio imaterial de
Belo Horizonte. O
processo de registro
imaterial foi aberto em
agosto de 2021.

Previsão de término da
elaboração do dossiê para
o registro: 1ª semestre de
2022.

Reconhecimento dos
reinados/congados de
Belo Horizonte como
patrimônio imaterial de
Belo Horizonte ( processo
de registro aberto). O
dossiê de registro será
elaborado com recurso de
emenda parlamentar.

Previsão de conclusão:
2023



FOMENTAR A PRODUÇÃO CULTURAL DE
AGENTES CULTURAIS, GRUPOS E COLETIVOS DA
CULTURA URBANA QUE DISCUTAM QUESTÕES
ÉTNICO-RACIAIS NA CIDADE

Metas e ações que competem à Cultura  



META AÇÃO ESTRATÉGIAS
Democratizar e

divulgar informações

sobre a Cultura de

grupos urbanos de

matriz africana

residentes na cidade.

Fomentar agentes e

coletivos do Hip Hop

e Movimento Soul.

Desenvolver a

política pública de

apoio e valorização

das culturas negras

urbanas

Mapear grupos e agentes do Hip Hop,
Movimento Soul e outras linguagens da
cultura urbana

Organizar e divulgar todos os estudos e
pesquisas e inventários já produzidos no
município.

Estimular novas pesquisas sobre o
universo ainda não revelado.

Desenvolver política pública de apoio,
valorização, fortalecimento e
acompanhamento das culturas urbanas.



Centro Cultural Jardim Guanabara - CCJG

- JAM SESSION - Evento realizado em parceria com os
integrantes do UAISS.

- Oficina de grafite em parceria com o Fica Vivo.

Centro Cultural São Geraldo - CCSG

- Circula Hip Hop: Evento realizado no dia 18/08/2018 com
apresentações musicais de RAP, intervenções de dança,
grafite e discotecagem de DJ’s.

- RAP Horizontal: Evento realizado em 2019 com a
participação de diversos grupos musicais e intervenções de
dança.



Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira - CCLAO

- Os eventos relacionados ao Hip Hop que ocorreram no centro

cultural foram realizados em caráter de cessão de espaço à

alguns grupos da região e parceiros como o Negro F. e

Organização Hip Hop Brasil, não ocorrendo nenhuma produção

própria do Liberalino Alves relacionado à cultura Hip Hop.

Centro Cultural Lindeia Regina - CCLR

- SKELETON. Grupo de dançarinos de breaking, fundado em

1999, que ensaia no CCLR desde sua inauguração, em 2008. Os

treinos da crew são abertos a iniciantes e funcionam como

oficinas livres de breakdance.



Centro Cultural Pampulha - CCP

• O CCP realizou no ano de 2021 o Projeto Periférico Rap,

em conjunto com o CCAVC, CCJG e CCU, que contou com

uma live com o objetivo de mostrar o trabalho dos rappers

com veiculação dos vídeos de cada um apresentando seu

trabalho.

• O rapper Tom Fernandes é parceiro do CCP e sempre

realizou o projeto Interação Hip Hop no CCP. Está previsto

o 4º Interação Hip Hop para 2022. Ainda este ano faremos

a cessão do espaço para um projeto dele de podcast

(inicialmente chamado AGLOMERADO DE IDÉIAS) para dar

visibilidade ao trabalho dos rappers de BH. O Podcast será

gravado no CCP.



Centro Cultural Zilah Spósito - CCZS

• O Hip Hop está muito arraigado no território do Zilah Spósito e

adjacências. Alguns eventos são realizados em parceria com o

Centro Cultural Zilah Spósito, como: “Dá Norte pra Cá” -

Guima, “Slam das Minas” - Nicoly e “Forjak Hip Hop Gospel” -

Voleck. Ainda são realizadas ações como ensaios, reuniões e

apoio em produções para os seguintes grupos: Black Tiger -

Ramon e Madf (trap e breakdance) - Mardem. O CCZS atua

como parceiro e apoiador das atividades existentes no

território com o objetivo de difundir e incentivar a produção

cultural local.

• Os artistas Bruno Li, Guima, Nicoly, Voleck e Wendel Oliveira

fazem parte da Comissão Local de Cultura do CCZS.



Coletivos Hip Hop:

Coletivo Norte - A NoArte - Colab, coletivo propagador da cultura da

Zona Norte, criada em 2016, tem como principais eventos

semanais: “Batalha De Mc's do Zilah”, “Slam de Poesia”, “Batalha de

Passinho” e “Cinema Na Praça”.

Coletivo DaquiProscriaAquiprosCria - Iniciativa das rappers e poetas

Nicoly e Tchuca, que produzem o evento “Slam - Artigo das Crias”,

realizado na quadra de esportes. O coletivo produz o evento na

comunidade há mais de três anos, além de batalhas e encontros de

MCs, que ressaltam a presença feminina no Hip Hop.



Centro Cultural Alto Vera Cruz - CCAVC

• Os grupos Setor RAP, Nação Hip Hop e o Insanos fazem

parte da Comissão local;

• O Setor RAP, Nação Hip Hop se apresenta em alguns dos

eventos do Centro Cultural, normalmente no aniversário

e no Festival da Primavera, em parceria com o CRAS AVC,

realizados na Praça do Posto.

• As licenças de uso de vias públicas, no caso a Praça

Chevara, para apresentações da Casa Hip Hop são feitas

pelo CCAVC.



Centro Cultural Vila Santa Rita - CCVSR

• Possui forte interlocução com grupos ligados à cultura

Hip Hop. No campo da música é apoiador e local de

ensaios do Grupo de Rap Trincaments. Além disso,

trabalha cotidianamente com outras expressões

artísticas ligadas aos quatro elementos. É local de

realização (quando em atividades presenciais) da Batalha

da Rocha. Mantém ainda contato com grupos e coletivos

do barreiro no atendimento de demandas mais

pontuais.



Centro Cultural Usina de Cultura - CCUC

• Circula Hip Hop em junho de 2018 - evento no qual ocorreu

a pintura do painel externo (artista: Sodac).

• Descontorno Cultural 2018: DJ Clebin Quirino - Hip Hop e

Binho Barreto - Intervenção artística artes visuais

• Exposição Wanatta Rodrigues: 2018

• Movimento Hip-Hop BH em Setembro/Outubro de 2017:

responsável: Rapper Silas

• No momento, o Usina de Cultura não tem nenhum projeto

ou parceria relacionado à cultura Hip Hop.



Laboratórios de Pesquisa e Experimentação "Arte, Cultura e

Comunidade: Africanidades"

O laboratório é direcionado à pesquisa na área artística e cultural dos

modos de fazer, das expressões, da criação, encontros e partilhas a partir

das expressões de matrizes africanas. Os(as) participantes são

estimulados(as) a pesquisar manifestações artísticas e culturais na dança,

música, artes cênicas e em seus aspectos visuais. Um olhar para a tradição,

mas também para a produção contemporânea, própria da juventude,

como o movimento hip hop e o funk.

Periodicidade: Semestral. Serão 35 encontros apenas em 2021.

No primeiro semestre de 2021, este laboratório abrangeu 18 encontros

entre 24/02 e 30/06. No segundo semestre de 2021, este laboratório

abrangerá 17 encontros entre 11/08 e 01/12.



Workshop "DJ, Tecnologia do Som e Carnaval"

Iniciação à discotecagem e produção de remix e re-edit. O objetivo é

apresentar ferramentas digitais disponíveis para atuação como DJ em

eventos culturais, comerciais e privados, produção musical; criação de

arranjos utilizando midi e áudio, realização de remixagens e reedições à

partir da construção de nova base musical (baixo, harmonia, bateria

eletrônica ou beat) para melodia de música conhecida; Estabelecimento

de uma metodologia para lidar com os programas, a escuta e discussão

dos resultados bem como a relação com o figurino e a cenografia.

O workshop abrangerá 07 encontros. Segundas, quartas e sextas-feiras,

de14h30 às 16h30 - entre 29/11 a 15/12.



Laboratório de trilha sonora: o Som ao Redor: trilhas sonoras para um novo

ritmo

Através do estudo de manifestações como o “Quarteirão do Soul” de Belo

Horizonte, a atividade busca articular a composição de trilhas sonoras com

diferentes linguagens artísticas e os estudos sobre o espaço, o corpo e a

cidade. Através de ações de apreciação, pesquisa e utilização de plataformas

digitais, o laboratório propõe a investigação de metodologias de invenção e

compartilhamento de material sonoro como testemunhos da vida que

respira possibilidades de sentido entre as vozes, as palavras, a performance e

os sons.

Periodicidade: Semestral. Serão 25 encontros apenas em 2021. No primeiro

semestre de 2021, este laboratório abrangeu 13 encontros entre 20/03 a

03/07. No segundo semestre de 2021, este laboratório abrangerá 12

encontros entre 04/07 e 20/11.



Oficina Feminina de Rap (parceria com ELA-Arena, projeto a ser realizado

no NUFAC-FMC ainda em 2021)

A Oficina Feminina de Rap existe desde 2015, oferecendo oficinas e

workshops para mulheres, trabalhando os elementos do Hip Hop de forma

prática e teórica. Um dos objetivos do projeto é tornar o acesso à cultura Hip

Hop mais fácil, e que as pessoas que participam das aulas se tornem

multiplicadores do que aprenderem. Todas as edições da Oficina Feminina

de Rap aconteceram em regiões periféricas, procurando sempre

descentralizar as atividades, proporcionando novas vivências e trocas de

saberes por onde percorreu. O projeto conta com coordenação de Dayana

Paula Rodrigues e produção de Negah Thé (Preta Produtora).



As oficinas trabalhadas são:

- Hip Hop e Gênero: Diálogo aberto com os participantes onde diferentes

assuntos são abordados, como: questões de gênero, juventude, as

diferentes identidades na sociedade, a mulher na cultura Hip Hop;

- Danças Urbanas: Aula de dança que incentiva a livre expressão do corpo

e a relação do ambiente que ele ocupa;

- Formação para Dj’s: Inicialização musical com conteúdos teóricos e

atividades práticas utilizando instrumentos específicos;

- Literatura, Poesia e Rima: Aulas teóricas e atividades de escritas, que

trabalhe a construção de textos livres e em formatos de poesias a partir da

perspectiva do Rap.

- Estética Urbana e Moda: Apresentação do percurso da moda na Cultura

Hip Hop, customização e criação de croquis.



O Circuito Municipal de Cultura é um

projeto estratégico da Prefeitura Municipal

de Belo Horizonte realizado através da

Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e da

Fundação Municipal de Cultura (FMC), em

parceria com o Centro de Intercâmbio e

Referência Cultural (CIRC).

Lançado em dezembro de 2019, com

programação, contínua, gratuita e para todas

as faixas etárias, o Circuito destaca a

produção cultural local em todos os seus

territórios e manifestações.

Potencializar a programação cultural pra

todo mundo e pra todo lado é o objetivo do

Circuito Municipal de Cultura.

167 AÇOES REALIZADAS até o momento, 

por artistas negros e negras ou que abordam a 

cultura negra.









SALVAGUARDAR OS DIREITOS, MEMÓRIA,
IDENTIDADE CULTURAL E CELEBRAÇÕES
DOS GRUPOS DE CAPOEIRA

Metas e ações que competem à Cultura  



META AÇÃO ESTRATÉGIAS
Salvaguardar os direitos,

memória, identidade cultural

e celebrações dos grupos de

Capoeira;

Criar mecanismos de

salvaguarda e

preservação da

capoeira como

patrimônio imaterial da

humanidade

Realizar cadastramento dos
grupos de Capoeira e inserção no
Mapa Cultural BH.

Democratização e divulgação

das informações sobre

grupos de capoeira

residentes na cidade.

Aplicar instrumento jurídico de
reconhecimento de utilidade
pública e para a isenção de taxas
para realização de eventos e
isenção tributária.

Fomentar agentes e

coletivos de capoeira na

cidade, no intuito de

promover ações de

preservação de sua cultura

no município.

Criar editais simplificados para
que os grupos de Capoeira
possam ter acesso ao
atendimento das demandas
específicas como: transporte,
uniformes, instrumentos e outros.



- Ação coletiva entre DPCA,
representantes da capoeira da
cidade e a Gerência de
Planejamento e Monitoramento de
Indicadores Culturais – SMC.

- Elaboração conjunta de formulário
eletrônico. (2020)

- O mapeamento foi lançado e
encontra-se aberto.

- As informações serão
sistematizadas e os resultados
compartilhados com a comunidade
para nortear a proposição de
encaminhamentos e ações. (
Previsão: 2022)

- Dos 17 Centros Culturais
Municipais, 16 mantém
atividades regulares de
capoeira, dentre elas, oficinas,
rodas e agendamento para uso
dos espaços pelos grupos.

- Entre 2018 e 2021, foram
realizadas 64 atividades e 2.516
atendimentos vinculados às
práticas de capoeira nos Centros
Culturais Municipais e no Centro
de Referência da Cultura Popular
Lagoa do Nado.



Na série audiovisual Prêmio de Mestres, realizado pelo Circuito Municipal de
Cultura, um dos programas homenageou Mestre Dunga, premiado na
categoria “Capoeira”.



DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DE
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Metas e ações que competem à Cultura  



META AÇÃO ESTRATÉGIAS
Inserção da Política de

Promoção da Igualdade

Racial nos programas e

ações e equipamentos

descentralizados (Centros

Culturais e outros) da

Fundação Municipal

Instituição do Grupo Gestor

de Promoção da Igualdade

Racial – GGPIR na Fundação

Municipal de Cultura.

Participação dos

representantes dos Centros

Culturais nos GGPIR

Regionais.

Publicação de Portaria
Instituindo GGPIR



- Lei 9.934/2010 – Cria a Política Municipal de Promoção da
Igualdade Racial/COMPIR

- Representação SMC/FMC no COMPIR

- Instituído desde 2016, por meio da Portaria FMC 049/2016.
- Passou a ser prevista no Plano Municipal de Promoção da
Igualdade Racial.
- Em 2018 é publicada Portaria Conjunta FMC/SMC 03/2018 que
constitui e designa os membros do Grupo Gestor do Plano de
Promoção da Igualdade Racial (GGPIR) no âmbito da Secretaria
Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura.



PROTEGER E PROMOVER A
DIVERSIDADE CULTURAL

Metas e ações que competem à Cultura  



META AÇÃO ESTRATÉGIAS
Promoção do
conhecimento da
História e do patrimônio
material e imaterial da
cultura negra, cigana e
indígena, entre outras.

Acompanhamento dos processos
de Registro e Tombamento já em
andamento e identificação de
outros possíveis candidatos à
patrimônio imaterial ou material;

Criação de mecanismos de
salvaguarda, preservação e
restauração do patrimônio
material e imaterial.

Encaminhamento de
solicitação de Registro dos
Povos e Comunidades

Tradicionais ao Conselho
Deliberativo de Patrimônio
e FMC.

Recuperação dos
registros relativos a
movimentos culturais,
raciais e religiosos de
matriz afro-brasileira,
cigana e indígena com
vistas à preservação
deste patrimônio.

Inclusão das expressões afro-
brasileiras, ciganas e indígenas no
mapeamento dos Segmentos
Culturais a ser realizado pela
Fundação Municipal de Cultura.

Articulação com Conselho
Municipal de Cultura;
Compartilhar com FMC os
dados do Primeiro
Inventário das Expressões
Culturais Afro-brasileiras de
Belo Horizonte.



- Encontra-se em sua 5ª edição.

- Desde a edição passada (2020), o prêmio contempla 25 mestres ou
mestras com o valor de R$15 mil reais cada.

Ano do edital de premiação Valor total do edital Número de premiados

2014 R$ 45.000,00 3

2015 R$ 45.000,00 3

2019 R$ 45.000,00 3

2020 R$ 375.000,00 25

2021 R$ 375.000,00 Edital aberto



Em 2021 a temporada especial do Terça da Dança exibiu 6 episódios
voltados para a Cultura Popular. Foram contemplados as danças de
matriz africana, como samba, congado, a dança afro e capoeira. Além
de danças indígenas e festejos populares.









MOSTRA PERIFERIA CINEMA DO
MUNDO

Em sua II Edição, o projeto traz um
panorama da produção audiovisual
das favelas e periferias de Belo
Horizonte e Região Metropolitana,
valorizando o cinema realizado por
artistas negros, quilombolas e
periféricos.

A mostra é uma parceria do Cine
Santa Tereza com o Circuito Municipal
de Cultura, e busca consolidar-se
como uma ação permanente de
reconhecimento e de valorização do
cinema produzido nas comunidades.





O Circuito Municipal de Cultura realizou até o momento 31 ações com
representantes dos povos e comunidades tradicionais ou que
abordam o tema.



META AÇÃO ESTRATÉGIAS
Instituição de cotas
nos editais e festivais
promovidos pela
Fundação Municipal
de Cultura;

Criação de cotas para artistas e
produções com a temática negra,
indígenas e cigana nos editais;

Ampliação dos editais e a inserção de
recortes étnico-racial como política
afirmativa;

Criação de mecanismos de fomento
para as culturas negras, cigana,
indígena e comunidades tradicionais
que atendam suas especificidades;

Instituição do Festival de Arte negra –
FAN como política pública constante da
estrutura de festivais da Fundação
Municipal de Cultura – FMC.

Realização de escutas
públicas em conjunto
com a FMC;

Projeto de lei para que o
FAN seja uma política
pública;

Inclusão da DPIR na
Articulação do FAN.

PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL



Participação da sociedade civil no
planejamento do festival nas duas
últimas edições: 10ª edição 2019
(reunião pública no Teatro Marília);
11ª edição 2021 (audiência pública
na CMBH).

Lei 10.919/2016 - Institucionalização Municipal
do Festival de Arte Negra.









FESTIVAIS MUNICIPAIS 

Créditos – Arquivo Fit, 2018

Ações de Promoção da Igualdade Racial



2018 

FIT BH 

2019

VIRADA CULTURAL

FLI BH 

2021

VIRADA CULTURAL 

FLI BH  

EQUIPE DE CURADORIAS 

Compostas por pessoas 
negras 

Festivais realizados com
alinhamento à Política de
Promoção da Igualdade Racial



FIT BH 
FIT BH 2018 - Corpos Dialetos

Curadoria - Grace Passô, Luciana Romagnolli, Soraya Martins e com a
assistência de Luciane Ramos Silva, Daniele Avila Small e Anderson Feliciano

- 12 espetáculos locais, 11 espetáculos nacionais e 09 espetáculos
internacionais
- 34 espetáculos, sendo:
a) 25 brasileiros (São Paulo, Piauí, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio

Grande do Norte e Paraíba)
b) 2 portugueses e o restante proveniente dos países Argentina, Chile,

Escócia, Peru e França, além de 2 coproduções entre os países
Suíça/África do Sul e Inglaterra/Bélgica/Zimbábue.



Curadoria:
A curadoria foi selecionada por meio de Edital para Seleção de Propostas
Curatoriais e a proposta selecionada envolveu uma equipe de 6 curadores,
sendo:
- 3 mulheres negras
- 1 homem negro
- 2 mulheres brancas

“...pontes com a produção teatral de Belo Horizonte e do Brasil, ampliando a
noção e o significado de teatro brasileiro e evidenciando influências culturais
que muitas vezes são invisibilizadas, como a(s) africana(s) e a latino-
americana.



Do Livro à Voz: Narrativas Vivas

Curadoria: Nívea Sabino, poeta-slammer e da ilustradora
Marilda Castanha.

120 artistas envolvidos - 30 editoras - 145 atrações aproximadamente:
lançamentos de livros, feiras de livros, oficinas, mesas de debate, narrações
de histórias, espetáculos, conferência.

Curadoria e homenageados:
- 2 curadoras, sendo 1 mulher negra.
- o homenageado foi um escritor e poeta negro (Adão Ventura).
- duas menções honrosas, sendo, 1 mulher negra (a escritora, pesquisadora e
professora Leda Maria Martins); e 1 homem indígena (o escritor e ativista
ambientalista Ailton Krenak)



“...tornar visível o espaço da oralidade,
reconhecendo nela a origem da própria
literatura. Herança dos povos griots e herança
também de diferentes povos ágrafos, mas não
menos criadores de suas narrativas. Reconhecer
a criação literária (passando por diferentes
povos e épocas) como um ato de resistência, é
também considerar o quanto é emergencial a
retomada da literatura para além do âmbito
privado, para além dos espaços acadêmicos. E
para além do objeto livro. Não temos dúvidas de
que, com e pela Literatura, possamos encontrar
saídas para não perpetuarmos invisibilidades
históricas. "

(Texto completo da curadoria: https://docs.google.com/file/d/0B0D-
XTFxBpgoOVJOQjh0eExFNGE2ME5sMjNrOERXOHZsX2FB/edit?usp=
docslist_api&filetype=msword)



FLI BH 2021- 4ª Edição: Madu Costa como uma das curadoras e Maria Mazarello
Rodrigues, da Mazza Edições, como a homenageada.
- Programação: 10 atividades específicas referentes à promoção da igualdade
étnico-racial. Houve, ainda, a participação de muitas/os convidadas/os negras/os,
cujas participações se deram em função de suas atuações artístico-culturais.
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Virada Cultural 2019: programação com ampla
participação de artistas negros.



VIRADA CULTURAL BH 2021 - 6ª Edição: 45 % das propostas
selecionadas para compor a programação foram apresentadas por
artistas negros.



Foto: Iago Viana



Desde a retomada dos Editais da LMIC, em 2017,
o mecanismo procura estabelecer critérios que
promovam uma melhor distribuição de recursos
entre os mais diversos proponentes.

Nesse sentido, o critério de protagonismo busca
promover públicos historicamente menos
atendidos pelas políticas de fomento municipal,
como mulheres, negros e a comunidade
LGBTQIA+



58%

40%

1% 0,8% 0,2% 0,1%

50% 48%

1,3% 0,4% 0,1% 0,2%

HOMEM MULHER NÃO BINÁRIO OUTROS TRANSEXUAL TRAVESTI

GÊNERO

INSCRITOS

APROVADOS

% DOS RECURSOS DESTINADOS

DADOS COMPILADOS  EDITAIS LMIC 2017-2020



56%

25%

17%

1% 1%

43%

32%

23%

1% 1%

BRANCA PARDA PRETA AMARELA INDÍGENA

ETNIA / COR DE PELE

INSCRITOS

APROVADOS

% DOS RECURSOS DESTINADOS

DADOS COMPILADOS  EDITAIS LMIC 2017-2020



DADOS COMPILADOS  EDITAIS LMIC 2017-2020



R$ 45,8 MILHÕES

R$ 67,41 MILHÕES

2013-2016 2017-2020

COMPARATIVO 2013-2016 x 2017-2020

47,18%

EM R$ MILHÕES

DADOS COMPILADOS  EDITAIS LMIC 2017-2020



DADOS COMPILADOS  EDITAIS LMIC 2017-2020

5

14

EDITAIS 2013-2016 EDITAIS 2017-2020

QUANTIDADE DE EDITAIS
NÚMERO DE EDITAIS LANÇADOS POR PERÍODO

180%



LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL
INCISO III– EDITAL LAB



LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL
INCISO III– EDITAL LAB



LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL
INCISO III– EDITAL LAB



LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL
INCISO III– EDITAL LAB



LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL
INCISO III– EDITAL LAB



LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL
INCISO III– EDITAL LAB



PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DA
HISTÓRIA E DO PATRIMÔNIO MATERIAL E
IMATERIAL DA CULTURA NEGRA, CIGANA E
INDÍGENA, ENTRE OUTRAS

Metas e ações que competem à Cultura  



META AÇÃO ESTRATÉGIAS
Apoio ao
desenvolvimento de
pesquisas sobre a
cultura negra,
indígena e cigana em
suas diversas
expressões.

Realização, incentivo e
divulgação de estudos e
pesquisas sobre Histórias e
culturas negras, indígenas e
ciganas.

Desenvolvimento de programas
de parcerias intersetoriais, no
âmbito estadual, federal e
internacional, para projetos de
promoção e pesquisa sobre o
Patrimônio Cultural.



A Rede Municipal de
Bibliotecas conta com
acervo de 608 títulos
ligados à promoção da
igualdade racial. No eixo
cultura afro-brasileira os
títulos contam com a
seguinte classificação:
Negros na literatura
(187), Literatura negra
(47), Igualdade racial
(27), Autores negros (38)
e Temática afro-
brasileira (309).

A 12ª edição do Seminário
Beagalê promoveu a mesa
“O risco da histórica
única”: reconhecimento,
valorização e proteção
das culturas afro-
brasileira e indígenas,
com 2h de duração,
participação das
debatedoras Madu Costa e
Anna Patté e mediação de
Rosália Diogo



CONSTRUIR ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO
AO RACISMO VISANDO À PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL

Metas e ações que competem à Cultura  



META AÇÃO ESTRATÉGIAS

Superação do
Racismo
Institucional.

Capacitação de gestores e
agentes da área de segurança
pública para eliminação do
racismo institucional.

- Articulação com o Comando da
Guarda
Municipal para a elaboração de plano
de formação de servidores;
- Realização dos eventos de formação
com guardas e comando.

Criação de um fluxograma dos
registros recebidos pelas
Ouvidorias e Corregedoria para
destinação específica
das denúncias.

- Articulação, junto às ouvidorias,
para
abordagem qualificada da temática
racial;
- Formação de atendentes,
estagiários,
supervisores e ouvidores para
identificação e encaminhamentos
devidos.



Formação para gestores e servidores da SMC e FMC sobre
Promoção da Igualdade Racial - DPIR e GGPIR Cultura - 2021

Seminário interno da PBH sobre os quilombos de Belo
Horizonte. Será organizado pela Secretaria de Política Urbana,
Secretaria de Cultura e Secretaria de Assistência Social, um
seminário para discutir com todas as secretarias da prefeitura,
em conjunto com as comunidades, as formas adequadas de se
abordar os quilombos, partindo das especificidades desses
territórios. Previsão: dezembro de 2021

Criação de um comitê intersetorial da PBH para acompanhar
os assuntos relacionados aos quilombos de Belo Horizonte.
Previsão: dezembro de 2021



A
Plano Municipal de Cultura - lei
10.854/2015 - Metas com ações
específicas sobre atendimento à
população negra e promoção da
igualdade racial: 19, 22, 25, 28

B Lei 10.919/2016 -
oficialização do Festival de
Arte Negra

D
Resolução COMUC Nº
009/2016

C
Diretrizes da Lei Municipal
de Incentivo à Cultura

E

PPAG 

F
Planejamento estratégico
SMC/FMC



• Conhecimento do Plano Municipal de Promoção
da Igualdade Racial por todas as diretorias,
equipes técnicas da SMC/FMC para inserção no
planejamento de projetos, atividades e serviços.

• Cumprimento das metas que exigem articulação
institucional.

• Produção de dados e informações qualificadas
para monitoramento e avaliação - envolvimento
de todas as unidades FMC e SMC para
lançamento SMAPP e relatórios.

• Continuidade das ações institucionais.



• Ampliação dos debates e ações formativas no
âmbito SMC e FMC - GGPIR, RH e Diretorias,
COMUC e outros colegiados - Câmara de
Fomento, Conselho do Patrimônio, Fóruns
Setoriais e Regionais.

• Monitoramento pelo GGPIR- Cultura e equipe
SMC do cumprimento do Plano Municipal de
Promoção da Igualdade Racial.



• SMAPP - Sistema de Monitoramento e
Avaliação de Programas e Projetos.

• Quantitativo de atividades/serviços da FMC e
SMC que apontaram atendimento às políticas
de promoção de direitos, dentre elas a
Promoção da Igualdade étnico-racial.



Grupo Gestor de Promoção da Igualdade Racial Cultura – GGPIR  
ggpir.fmc@pbh.gov.br

Gerência de Planejamento e Monitoramento de Indicadores Culturais - GPMIC  
monitoramento.cultura@pbh.gov.br 

Gerência de Apoio às Ações Colegiadas - GEAAC 
geaac.smc@pbh.gov.br

Diretorias FMC/SMC   
gabinete.smc@pbh.gov.br 







META AÇÃO 

19 - Garantir a qualificação para os
agentes artístico-culturais na
elaboração de projetos culturais.

a - Oferecer regularmente cursos e oficinas de
qualificação para atender às demandas de
setores culturais, expressões e manifestações
das culturas populares e tradicionais,
patrimoniais, indígenas e afrobrasileiras.

22 - Ampliar até 2025 as ações da SMC
e FMC para fomento de todos os
setores artísticos e culturais, incluindo
as manifestações das culturas
populares e tradicionais, patrimoniais,
indígenas e afro-brasileiras.

b - Formular junto ao COMUC as diretrizes
para a elaboração de editais.



META AÇÕES  

25 - Assegurar políticas públicas
municipais permanentes de
proteção, valorização, fomento e
promoção de ofícios tradicionais e
de práticas culturais de grupos,
indivíduos e comunidades
atuantes nas áreas artísticas e da
cultura tradicional e popular

m- Realizar cartografia da diversidade artística
e cultural e das práticas de grupos, indivíduos
e comunidades tradicionais e populares de
Belo Horizonte.

p - Implementar programa municipal
específico para preservação, valorização,
manutenção, difusão e intercâmbio culturais
dos grupos de capoeira do município.

q- Fortalecer a ação museal do Centro de
Referência da Cultura Popular e Tradicional
Lagoa do Nado.



META AÇÕES

25 - Assegurar políticas públicas
municipais permanentes de proteção,
valorização, fomento e promoção de
ofícios tradicionais e de práticas
culturais de grupos, indivíduos e
comunidades atuantes nas áreas
artísticas e da cultura tradicional e
popular

a- Preservar, apoiar e difundir as
culturas afro-brasileiras, indígenas e de
outros povos e comunidades
tradicionais, bem como as demais
expressões culturais de Belo Horizonte.

b- Realizar inventário para
reconhecimento e proteção dos mestres
da cultura popular do município com
realização de edital de bolsa
permanente para mestres reconhecidos.



META AÇÕES  

25 - Assegurar políticas públicas
municipais permanentes de
proteção, valorização, fomento e
promoção de ofícios tradicionais
e de práticas culturais de grupos,
indivíduos e comunidades
atuantes nas áreas artísticas e da
cultura tradicional e popular

d - Fomentar, por meio de bolsas e editais,
pesquisas sobre as manifestações culturais e
grupos étnicos de Belo Horizonte, assegurando
sua posterior publicação.

j- Criar mecanismos de fomento para as
culturas populares e comunidades tradicionais
que atendam suas especificidades.

k - Reconhecer os saberes tradicionais e
estimular a atuação dos mestres da cultura
popular como formadores culturais.



META AÇÕES  

25 - Assegurar políticas públicas
municipais permanentes de proteção,
valorização, fomento e promoção de
ofícios tradicionais e de práticas
culturais de grupos, indivíduos e
comunidades atuantes nas áreas
artísticas e da cultura tradicional e
popular

r - Criar e implementar programa de
ação cultural voltado para o
reconhecimento, apoio e fomento de
espaços comunitários, artísticos e de
culturas populares e tradicionais
enquanto centros culturais orgânicos.



META AÇÕES  

28 - Promover a produção artística
e cultural, por meio do apoio à
criação, registro, difusão,
distribuição de obras, ampliando o
reconhecimento da diversidade de
expressões provenientes de todas
as regiões do município.

a - Criar bolsas, programas e editais específicos
que diversifiquem as ações de criação artística
e cultural e manifestações das culturas
populares e tradicionais, patrimoniais,
indígenas e afro-brasileiras.

c - Fomentar por meio de editais e/ou
programas, iniciativas de reflexão e pesquisa
cujos objetos seja produtos artísticos e
culturais das manifestações populares e
tradicionais, populações indígenas e afro-
brasileiras.



O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica oficializado o Festival de Arte Negra de Belo Horizonte - FAN-BH, a ser realizado bienalmente

pela Prefeitura de Belo Horizonte, por intermédio do órgão municipal responsável pela área de Cultura.

Art. 2º A construção da grade de programação de espetáculos e demais atividades do FAN-BH será de

responsabilidade de curadoria formada por profissionais idôneos, com reconhecida atuação na área das

artes negras em Belo Horizonte, indicados pelo órgão municipal responsável pela área de Cultura, podendo

ter a colaboração de instituições privadas ou públicas, municipais, estaduais e federais.

Art. 3º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria do órgão

municipal responsável pela área de Cultura, em rubrica específica.

§ 1º O orçamento do FAN-BH poderá ter complemento de outros órgãos municipais e da iniciativa privada.

§ 2º O orçamento do FAN-BH poderá ainda ser complementado por recursos provenientes de outras
fontes, mediante convênios ou parcerias com instituições públicas ou privadas, estaduais e federais,
inclusive por meio das leis de incentivo à cultura ou de outros programas de fomento cultural existentes.

Art. 4º O órgão municipal responsável pela área de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte poderá

associar-se a entidades públicas e privadas, para fins do disposto nesta lei.

LEI Nº 10.919, DE 17 DE MARÇO DE 2016 - Dispõe sobre a oficialização do Festival de Arte Negra e dá 
outras providências.



Resolução COMUC 009/2016   

O Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural – COMUC faz saber que o Plenário em sua 52ª
Reunião Ordinária ocorrida no dia 01 de novembro de 2016, aprovou a seguinte resolução:

Art. 1º - Estabelecer reserva de 20% (vinte por centro) das vagas disponíveis em comissões de seleção e
curadoria no âmbito da administração de política cultural no município de Belo Horizonte para afro-
brasileiros e indígenas.

§ 1º - A reserva prevista no caput deste artigo será aplicada sempre que o número de representantes for
igual ou superior a 3 (três).

§ 2º - A reserva prevista no caput deste artigo constará expressamente nos editais, quando for o caso.

Art. 2º - Estabelecer reserva de cotas para artistas afro-brasileiros e indígenas e projetos destas culturas
como diretriz da política municipal de fomento e incentivo com definição de percentuais mínimos nos
mecanismos que integrem o Sistema Municipal de Financiamento.

Art. 3º - Estabelecer reserva de cotas para artistas afro-brasileiros e indígenas e projetos destas culturas
como diretriz na formulação e desenvolvimento de políticas de difusão artística da instituição (festivais,
mostras e outras ações de difusão artística da instituição).

Art. 4º - Realizar, no âmbito do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, levantamentos de
dados relativos à produção cultural e artística

afro-brasileira e indígena a fim de Identificar processos e dinâmicas específicos destes segmentos.


