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De 22 de Dezembro de 2.010

 

 

APROVA O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA
DE CONDOR, PARA O PERÍODO DE 2010 A
2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

 

JOSE FRANCISCO CANDIDO, Prefeito Municipal de Condor, Estado do
Rio Grande do Sul;

 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

 

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Cultura de Condor, para o
período de 2010 a 2015, integrado pelos anexos da presente Lei.

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal

      Em 22 de Dezembro de 2.010
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Vice-Presidente

Antonio Luiz Teixeira Candido

 

Secretário(a)

Araci Pautz de Moura

 

 

 

 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

 

- Titular: Francisca Veronese Kühn

−         Suplente: Elires krüger
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−         Suplente: Rodrigo dos Santos

 

- Titular: Ana Gracieli Novais

−         Suplente: Luciana Zachow
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Suplente: Daiane Dessbesell
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            O Plano Municipal de Cultura, concebido na Gestão do Prefeito 

 2010, é um documento plurianual que prevê as políticas públicas da cultura do município no

período de 2010 a 2015.

            O Plano objetiva fundamentar, regulamentar e desenvolver políticas públicas, necessárias ao

município de Condor. Políticas estas, centradas em ações que busquem a valorização da cultura local e

regional.

            

            A referida citação nos permite considerar a cultura no  seu conceito mais pleno, cultura, portanto, 

como  a dimensão simbólica da existência  social de cada povo, a 

fundamento indispensável à construção de qualquer projeto  humano sustentável.

            Articulado aos Sistemas Estadual e Nacional de Cultura é que o Município de Condor define suas

políticas  na área da cultura para o próximo quinquênio, resgatando  sua cultura, desenvolvendo-a e
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mantendo-a viva.  Objetivando construir em nosso município um espaço privilegiado de práticas de

cidadania e inclusão social. Queremos conceber a Cultura como eixo construtor das identidades, como

espaço privilegiado de realização da cidadania, de inclusão social, e, também, como fator de

desenvolvimento econômico.

−         Desenvolver oficinas de teatro nas escolas municipais e estaduais. Investir em microfones sem fio

para os artistas, adquirir  cenários e figurinos.

−         Desenvolver teatro de rua a toda a comunidade.

−         Realizar oficinas de teatro com os Grupos de idosos.

−         Realizar Festival de Teatro Amador.

            

- Mobilizar e motivar os artistas locais e regionais para participar das Mostras de Arte (I, II, III, IV, V, VI,...)

- Realizar oficinas e exposições de fotografias, resgatando a cultura e história local.

            

 - Realizar  cinema de rua.

            

−         Realizar o gaitaço de gaita de boca.

−         Festival da Música Popular e folclórica.

−         Reativar a Banda Municipal.

 

            

Realizar a feira do livro e concursos de redação e poesia.

- Implantação de Biblioteca Pública Municipal.

 

            

 - Incentivar e divulgar a gastronomia local.

 

             

Dar continuidade ao artesanato de Natal, com oficinas de reciclagem e outros.

Resgatar a cultura artesanal com 

 

            

 (Museu e Pontos turísticos)

- Implantar um museu fotográfico e de 

a) Criar, coordenar e desenvolver o Sistema Municipal de Cultura;

b) Integrar-se ao Sistema Nacional de Cultura;

c) Criar condições de natureza legal, administrativa, participativa e orçamentária para a sua integração

ao Sistema Nacional de Cultura;

d) Integrar-se ao Conselho Estadual de Cultura;
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e) Apoiar a criação e implementação da Comissão Integradora Bipartite para a operacionalização do

Sistema Estadual de Cultura;

f) Elaborar, em conjunto com a sociedade, institucionalizar e programar o PLANO MUNICIPAL DE

CULTURA;

g) Criar e implantar ou reestruturar o Conselho Municipal de Política Cultural, garantindo o funcionamento

e a composição de, no mínimo, 50% de representantes da Sociedade Civil, eleitos democraticamente;

h) Criar e implantar, manter ou reestruturar o Sistema Municipal de  Financiamento à Cultura, em

especial o  Fundo Municipal de Cultura garantindo recursos para seu funcionamento.

i) Realizar as conferências Municipais de Cultura, previamente às conferências Estaduais  e Nacionais,

seguindo o calendário estabelecido pelo Ministério da Cultura;

 j) Apoiar a realização e participação das Conferências Estaduais e Nacionais de   cultura;

 k) Compartilhar recursos para a execução de programas, projetos e de ações culturais no âmbito do

SNC;

l) Compartilhar informações por meio do Sistema Nacional de Informações e indicadores Culturais

disponibilizados pela União;

m) Apoiar e participar do Programa Estadual de Formação na Área da Cultura;

n) Implantar e regulamentar as normas específicas locais dos sistemas setoriais de cultura.

o) fomentar a participação  social por meio da criação de Fóruns Municipais de cultura.

p) Promover a integração com outros Municípios, com o Estado e União, para a promoção de metas

culturais conjuntas,  inclusive por meio de consórcios públicos.

q) Designar formalmente responsável pelo acompanhamento dos compromissos decorrentes do Acordo

e de seus Planos de Trabalho.

 

 

    [2]
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            A cultura é constitutiva da ação humana: seu fundamento simbólico está sempre presente em qualquer prática social.

Entretanto, no decorrer da história, processos colonialistas, imperialistas e expansionistas geraram concentrações de poder

econômico e político produzindo variadas dinâmicas de subordinação e exclusão cultural. Na atualidade, como reação a esse

processo de homogeneização cultural induzida em âmbito local e mundial surge iniciativas voltadas para a proteção e afirmação da

diversidade cultural da humanidade. Tal perspectiva pressupõe maior responsabilidade do Estado na valorização do patrimônio

material e imaterial de cada nação. Por essa ótica, a fruição e a produção de diferentes linguagens artísticas consolidadas e de

múltiplas identidades e expressões culturais, que nunca foram objeto de ação pública no Brasil, afirmam-se como direitos de

cidadania. Nesse contexto, reconhece-se hoje a existência de uma economia da cultura que, bem regulada e incentivada, pode ser

vista como um vetor de desenvolvimento essencial para a inclusão social através da geração de ocupação e renda. A cultura

brasileira é dinâmica: expressa relações entre passado, presente e futuro de nossa sociedade.

Não cabe aos governos ou às empresas conduzir a produção da cultura, seja ela erudita ou

popular, impondo-lhe hierarquias e sistemas de valores. Para evitar que isso ocorra, o Estado deve

permanentemente reconhecer e apoiar práticas, conhecimentos e tecnologias sociais, desenvolvidos em

todo o País, promovendo o direito à emancipação, à autodeterminação e à liberdade de indivíduos e

grupos. Cabe ao poder público estabelecer condições para que as populações que compõem a

sociedade brasileira possam criar e se expressar livremente a partir de suas visões de mundo, modos de

vida, suas línguas, expressões simbólicas e manifestações estéticas. O Estado deve garantir ainda o

pleno acesso aos meios, acervos e manifestações simbólicas de outras populações que formam o

repertório da humanidade.

 

  

          A cultura deve ser vista como parte constitutiva de um projeto global de desenvolvimento de um

país. Uma nação democrática e plural precisa contar com o papel indutor do poder público e com sua

visão estratégica para estabelecer e zelar pelo cumprimento de regras eqüitativas de distribuição dos

bens coletivos. A cultura, como campo de políticas de Estado, ultrapassa o tempo dos governos.
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           Ao Estado cabe assegurar a continuidade das políticas públicas de cultura, instituindo mecanismos

duradouros de planejamento, validação, promoção e execução.

        Com esse objetivo, deve também garantir as fontes de financiamento e os recursos materiais e

humanos necessários para a superação das disparidades regionais e diversificação dos 32 repertórios

culturais do País. Uma real democratização do acesso aos benefícios gerados pelos recursos públicos

investidos na cultura deve gerar efeitos positivos em diferentes dimensões da vida social. As relações

entre políticas de cultura e as demais políticas setoriais de Estado são fundamentais para assegurar os

níveis desejados de transversalidade e integração de programas e ações. Conjugar políticas públicas de

cultura com as demais áreas de atuação governamental é fator imprescindível para a viabilização de um

novo projeto de desenvolvimento para o País.

         Ao Ministério de Cultura cabe formular, promover e executar políticas, programas e

ações na área da cultura.
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        O Ministério da Cultura (MinC), desde o ano de 2003, vem trabalhando na

implementação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), que representa um novo paradigma

de gestão pública da cultura em nosso País. O SNC constitui-se num modelo que busca a

gestão e promoção conjunta de políticas públicas, democráticas e permanentes, pactuadas

entre os entes da federação e a sociedade civil, para a promoção de desenvolvimento social

com pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. A 1ª

Conferência Nacional de Cultura (1ª CNC), realizada em 2005, representou a primeira ação

promovida de forma coordenada entre os entes federativos e entre estes e as entidades e

movimentos da sociedade civil. Para o MinC, a realização da 1.ª CNC foi uma estratégia para

estimular e induzir a mobilização da sociedade civil e dos governos em torno da constituição

do novo modelo de gestão de política cultural no País, com a discussão dos Planos e

Sistemas de Cultura em âmbito municipal, estadual e federal, dentre eles, o Plano Nacional

de Cultura (PNC) e os planos dos diversos entes que compõem o SNC.O Plano Nacional de

Cultura, previsto na Constituição Brasileira por meio de emenda constitucional 48, de 10 de

agosto de 2005, cuidará, entre outras ações, da operacionalização do Sistema Nacional de

Cultura - SNC, sintetizando e ordenando a pactuação de responsabilidades, a cooperação

dos entes federados, e destes com a sociedade civil.

            Trata-se de uma peça fundamental da estrutura do Sistema Nacional de Cultura,

constituindo-se no elemento que vai materializá-lo, dar-lhe concretude, na medida em que

conceitua, organiza estrutura e implementa políticas públicas de cultura em todo o País. São

as ações decorrentes do Plano Nacional de Cultura que darão forma e consistência ao

Sistema Nacional de Cultura.   

             Além do conjunto de resoluções aprovadas na 1ªConferência Nacional de Cultura, a

proposta de diretrizes apresentada neste caderno é fruto de contribuições provenientes de

diversos debates públicos promovidos pelo MinC.

            Iniciando com o Seminário Nacional Cultura para Todos, realizado em 2003; os

relatórios das Câmaras Setoriais, constituídas em 2004, envolvendo diversos setores

artísticos; e as proposições decorrentes de encontros como o Seminário Nacional dos Direitos

Autorais, o I Fórum Nacional de TVs Públicas e o Seminário Internacional da Diversidade

Cultural, ocorridos entre 2006 e 2007. A elaboração das diretrizes contou, também, com o

apoio de universidades, intelectuais, artistas, produtores e gestores públicos e privados.

Foram importantes, ainda, para a sua fundamentação os dados socioeconômicos e de gestão

pública resultantes dos estudos e pesquisas realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
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. Editora Mackenzie. São Paulo,

2000.
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Prefeitura
de Condor

Rua do Comércio 1190 - Centro 
- CEP 98290-000 - Condor - RS
Telefone: ,
email: cvcondor@brturbo.com.br 
camara@condor.rs.gov.br


