
PROGRAMA DE GOVERNO ALEXANDRE CARDOSO 
PARA A CULTURA

[pauta construída colaborativamente durante a campanha e a pré-campanha]

Duque de Caxias, potência econômica, não apresenta a mesma pujança nos indicadores sociais, 
entre eles a cultura. Apesar de possuir uma rica história, vários movimentos culturais, artistas 
de renome e equipamentos de qualidade, não vemos isso se converter em bens culturais para a 
população, resultado da falta de uma estratégia voltada ao setor.

Diretrizes

O executivo municipal não deve atuar como produtor cultural, e sim como um agente apto a criar as
condições nas quais a classe artística tenha condições de criar e produzir bens culturais, para que 
toda a população tenha acesso ao que de melhor Duque de Caxias possa oferecer – que é a alegria e 
a paixão de seu povo pela sua cidade.

Ponto fundamental deste programa é o compromisso em fomentar e difundir a cultura dentro do 
ambiente escolar. As escolas devem contar com bibliotecas, salas de leitura, de música e de teatro. 
A Cultura tem de ser tratada como componente chave do processo educacional de nossas crianças.

Nosso programa de Cultura será desenvolvido em torno de três eixos:  

• Estruturante – Visa estabelecer um marco regulatório para o setor, consolidando leis e a 
organização da Secretaria Municipal de Cultura, seu orçamento e os órgãos de apoio na construção 
do plano municipal de cultura;

• Fomento – Tem por objetivo criar no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, programas de 
apoio a cultura local com regras e critérios transparentes e democráticos;

• Difusão – Propõe criar um planejamento para as ações públicas de Cultura, um calendário anual 
de atividades e um programa de formação para artistas e produtores culturais.

Propostas

•Realização de concurso público para a Secretaria de Cultura;

•implementação do Sistema Municipal de Cultura; Estruturação e readequação dos aparelhos 

públicos municipais de cultura;

•Aplicação integral de 1% do orçamento municipal;

•Fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura;

•Implementação do Sistema Municipal de Museus;

•Implementação de Lei Municipal de Incentivo à Cultura;

•Realização do censo cultural municipal;



•Implementação de uma política de editais para acesso a verbas publicas;

•Incentivo a ações no campo do Patrimônio Histórico Imaterial;

•Incentivo a ações no campo do Patrimônio Histórico Material;

•Criação e incentivo de programas de incentivo à leitura;

•Criação de escritório modelo de apoio aos grupos que atuam no campo da cultura;

•Promoção das Conferências Municipais de Cultura, de Promoção e Defesa da Igualdade Racial e 

Étnica e de Turismo;

•Promoção de Mostras, Festivais e Concursos.

 


