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LEI MUNICIPAL N° 445, DE 13.12.2012:

"Dispõe sobre instituição do Plano Municipal
de Cultura para o decênIo 2012/2022. "

Faço saber que o povo do Município de Coronel Murta-MG.,

por seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal,

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído o Plano Municipal de Cultura do

Município de Coronel Murta para o decênio 2012/2022, na forma do

anexo I que compõe esta Lei.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação.

Coronel Murta/MG, 13(treze) de Dezembro de 2012.

Heleno lar Moutinho.
Prefeito MuniCipal.

TERMO DE PUBLICAÇÃO
pUBLr ADO NO QUADRO DE AVISOS
DA PREFEITURA, CONf LEI"MUN!9PAL

N" 279 DE 16/1212005, EM i..J1,.J.

~-I--
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ANEXO I Á LEI MUNICIPAL N° 445, DE 13.12.2012:

PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MURTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

2012

Apresentação:

O Plano Municipal de Cultura de Coronel Murta (2012 a 2022) é um

documento que tem por objetivo, regulamentar e desenvolver políticas

públicas de cultura que atenderá as necessidades do Município.

Essas políticas são direcionadas em ações que busquem a valorização da

cultura local e também a regional. Faz-se necessário a elaboração e

institucionalização de atuação da so . si a relação entre

CULTURA e DESENVOLVIMENTO. TERMO DE PUBLI.cAÇÃO
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS
DA PREFEITURA, CONF lEI MUNICJPAl 1
N" 279 DE 16/12/2005 EM d Ifll.:L~
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o Plano Municipal é peça fundamental na construção no Sistema Municipal

de Cultura e também para consolidação das políticas publicas de cultura no

processo de implementação do Sistema Nacional de Cultura.

O Plano Municipal de Cultura de Coronel Murta foi construído coletivamente

tendo o processo seguido várias etapas que teve uma duração de 10 meses,

de março a dezembro de 2011. O Plano passa a ser união de idéias e

propostas apresentadas por artistas, historiadores, gestores públicos e

privados, intelectuais e cidadãos Coronelmurtenses.

Construído num processo democrático pelo Poder Público e Sociedade Civil,

o Plano significa a consolidação de um grande pacto político no campo da

Cultura e a institucionalização das políticas públicas de cultura indo além de

Políticas de Governo para tornarem-se Políticas de Estado e que ao ser

transformado em Lei pela Câmara de Vereadores, terá garantida a sua

continuidade.

O Plano apresenta o histórico diagnóstico e desafios a serem enfrentados na

área cultural da Cidade de Coronel Murta, formula diretrizes gerais e indica

as principais a serem desenvolvidas pelo governo municipal em cinco

setores estratégicos que agrupam tematicamente as propostas de ações a

serem implementadas nos próximos dez anos.

O Plano Municipal de Cultura de Coronel Murta foi elaborado com

referenciais da proposta do Plano Nacional de Cultura aprovada pelo

Conselho Nacional de Política Cultural.

Introdução:

A atuação do Ministério da Cultura teve seu início em 2003 para enfrentar

um dos seus maiores desafios no que se refere à gestão das políticas

públicas culturais, ou seja, organizar e equilibrar o direito a atribuição e

produção da cultura pelos cidadãos, com o modelo tripartite de federalismo,

instituído pela Constituição Brasileira de 1988.

Faz-se necessário que a Cultura organize de forma ordenada suas políticas

e recursos, por meio de articulação e pactuação das relações
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intergovernamentais, com instâncias de participação da sociedade, de forma

a dar um formato político administrativo mais estável e resistente às

sucessões do poder.

A organização sistêmica consiste numa aposta para garantir continuidade

das políticas públicas da Cultura, definidas como políticas de Estado que

tem por finalidade última, assegurar a efetivação dos direitos culturais

constitucionais dos brasileiros.

A partir dos resultados obtidos, em outras políticas públicas como o SUS na

Saúde e por demanda constante no Plano Nacional de Cultura, aprovada

pelo CNPC - Conselho Nacional de Políticas Culturais - O Governo Federal

decidiu apostar no Sistema Nacional de Cultura (SNS) e desde então muitas

etapas foram realizadas: a assinatura pela União, Estados e Municípios do

Protocolo de Intenções visando criar as condições institucionais para a

implantação do SNC: a realização das Conferências de Cultura (municipais,

intermunicipais, estaduais e nacionais), que mobilizaram o Setor em todo o

país; a criação do Sistema Nacional de Cultura; a reorganização do

Conselho Nacional de Política Cultural e o ciclo das oficinas do Sistema

Nacional de Cultura; a elaboração do Plano Nacional de Cultura e o seu

debate público, com Seminários realizados em todos os Estados e Distrito

Federal; a implementação de programas e projetos do Governo Federal em

especial o Programa Mais Cultura, em parceria com Estados e Municípios; a

redefinição, no plano nacional, da política de financiamento público da

cultura com a apresentação e debate da nova legislação que institui o

Programa de Fomento e Incentivo à cultura - PROFIC. )1!J'
De acordo com a Constituição Federal na Seção que trata da Cultura no

artigo 215, "O estado garantirá a todos, o pleno exercício dos direitos

culturais". A partir dessa proposta, constata-se que de alguma forma, estes

ali referidos: o direito à identidade e à diversidade cultural. O direito a livre

criação e a livre fruição ou acesso, a livre difusão e à livre participação nas

decisões da política cultural, o direito autoral e a cooperação cultural

internacional.
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Portanto é previsto o estabelecimento pela CF o princípio da cooperação

entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal que têm competências

comuns sobre várias políticas públicas, incluindo a Cultural, desde que

mantidas as respectivas autonomias e a atribuição da União para

estabelecer normas gerais o que torna possível construir o Sistema Nacional

de Cultura.

Para que o Sistema Nacional de Cultura obtenha sucesso é necessário o

fortalecimento institucional da gestão cultural no país com a qualificação

nos planos Federal, Estadual e Municipal, dos Gestores Públicos e dos

Conselheiros de Cultura, que são os responsáveis por sua implementação.

A realização das Conferências Municipais, Estaduais e Distrital, abre um

leque de debates, mobilizando a Sociedade.

Eimportante a participação da Sociedade Civil nesse processo, fundamental

para promover a criação e a reestruturação dos Conselhos de Política

Cultural, com a sua democratização e constituição como peças centrais, pois

são os elementos que darão legitimidade e garantirão à participação e o

controle social nos Sistemas de Cultura.

Sistema Nacional de Cultura.

Conceito do Sistema Nacional de Cultura:

Sistema, na definição de Edgar Morin, é um conjunto de partes interligadas

que interagem entre si. O sistema é sempre maior - ou menor - que a

soma de suas partes, pois tem certas qualidades que não se encontram nos

elementos concebidos de forma isolada.
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Com base nesse conceito, para definir o Sistema Nacional de Cultura é

necessário, primeiramente, dizer quais são as partes que o compõem, como

elas interagem e quais propriedades lhe são peculiares. Considerando todo

o debate ocorrido nos últimos anos, nos mais diversos fóruns e as

experiências acumuladas na área da cultura e em outras áreas da gestão

pública no Brasil, conclui-se qUE, em relação à sua composição, o SNC

reúne a sociedade civil e os entes federativos da República Brasileira 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal - com suas respectivas

políticas e instituições culturais, incluindo os subsistemas setoriais já

existentes e outros que poderão vir a ser criados: de museus, bibliotecas,

arquivos, do patrimônio cultural, de informação e indicadores culturais, de

financiamento da cultura, etc. As leis, normas e procedimentos pactuados

definem como interagem suas partes e a Política Nacional de Cultura e o

Modelo de Gestão Compartilhada constituem-se nas propriedades

específicas que caracterizam o Sistema.

Princípios do Sistema Nacional de Cultura:

Os princípios sintetizam os fundamentos do Sistema Nacional de Cultura 

SNC e norteiam todas as suas ações, devendo ser assumidos por todos que

a ele se integrem. Os princípios orientam a conduta dos entes federados e
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da sociedade civil nas suas relações como parceiras e responsáveis pelo

funcionamento do SNC.

São princípios do SNC:

• Diversidade das expressões culturais;

• Universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

• Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens

culturais;

• Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e

privados atuantes na área cultural;

• Integração e interação na execução das políticas, programas,

projetos e ações desenvolvidas;

• Complementariedade nos papéis dos agentes culturais;

• Transversalidade das políticas culturais;

• Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade-d-vU-;----------------

• Transparência e compartilhamento das informações;

• Democratização dos processos decisórios com participação e

controle socia I;

• Descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e

das ações.
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Objetivos Específicos

• Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das

políticas e dos recursos públicos na área cultural.

• Articular e implementar políticas públicas que promovam a interação

da cultura com as demais áreas sociais, destacando seu papel

estratégico no processo de desenvolvimento.

• Promover o intercâmbio entre os entes federados para a formação,

capacitação e circulação de bens e serviços culturais, viabilizando a

cooperação técnica entre estes.

• Criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das

políticas públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema ~

Nacional de Cultura.

• Estabelecer parcerias entre os setores públicos e privados nas áreas

de gestão e de promoção da cultura.
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Estrutura do Sistema Nacional de Cultura:

o Sistema Nacional de Cultura é um modelo de gestão e promoção conjunta

de políticas públicas de cultura, pactuadas entre os entes da federação e a

sociedade civil, que tem como órgão gestor e coordenador o Ministério da

Cultura em âmbito nacional, as secretarias estaduais/distrital e municipais

de cultura ou equivalentes em seu âmbito de atuação, configurando desse

modo, a direção em cada esfera de governo. Trata-se, portanto, de um

novo paradigma de gestão pública da cultura no Brasil, que tem como

essência a coordenação e cooperação intergovernamental com vistas à

obtenção de economicidade, eficiência, eficácia, equidade e efetividade na

aplicação dos recursos públicos. O SNC é integrado pelos sistemas

municipais, estaduais e distritais de cultura, e pelos sistemas setoriais que

foram e serão criados.

Elementos Constitutivos do Sistema:

Nessa arquitetura mista, os elementos constitutivos do Sistema Nacional de

Cultura, que devem ser instituídos nos entes federados, são:

• Órgãos Gestores da Cultura

• Conselhos de Política Cultural.
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• Conferências de Cultura.

• Planos de Cultura.

• Sistemas de Financiamento à Cultura.

• Sistemas Setoriais de Cultura (quando pertinente).

• Comissões Intergestores Tripartite e Bipartites.

• Sistemas de Informações e Indicadores Culturais.

• Programa Nacional de Formação na Área da Cultura.

Sistema Municipal de Cultura:

o Plano Municipal de Cultura de Coronel Murta foi construído a partir do

encontro de Sociedade Civil e Poder Público, através de seus representantes

membros do Conselho de Política Cultural de Coronel Murta e da la

Conferência Municipal de Cultura realizada no dia 07 de dezembro de 2011, .ffJ
ocasião em que foram feitos estudos de cinco eixos temáticos, discutidos e

debatidos durante as apresentações das conclusões dos grupos. Foram

realizadas anteriormente várias ações voltadas para o resgate da Cultura do

Município de Coronel Murta, tais como Jornada Cultural, Programa de Rádio,

Inventário Imaterial.
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o Plano Municipal de Cultura é uma peça importante e fundamental de

composição e gestão do Sistema Municipal de Cultura.

A sua elaboração tem como principal objetivo evitar o desencontro de

iniciativas e permitir o estabelecimento e o acompanhamento adequado de

metas na área cultural.

Cabe aos Municípios a organização do seu Sistema de Cultura.

Faz-se necessário agora promover a integração com outros Municípios, com

o Estado e a União, para promoção de metas culturais conjuntas, inclusive

por meio de consórcios públicos.

Recursos Para a Cultura:

o Fundo Municipal de Cultura, consta na Lei Municipal nO 418, de 24 de

outubro de 2011. "Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Coronel

Murta, seus princípios, objetivos, estruturas, organização, gestão, inter

relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamentos e

da outras providências". No que se refere ao Fundo Municipal de Cultura

rege seu artigo 54: O Fundo Municipal de Cultura- FMC se constitui no

principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no

município, com recursos destinados a programas, projetos e ações culturais

implementados de forma descentralizada, em regime de colaboração e co

financiamento com a União e com Governo do Estado de Minas Gerais.

São receitas do Fundo Municipal de Cultura- FMC:

• Dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município

de Coronel Murta e seus créditos adicionais;

• Transferências federais e/ou estaduais à conta do Fundo Municipal

de Cultura - FMC;

• Contribuições de mantenedores;

• Produto do Desenvolvimento de suas finalidades institucionais, tais

como: arrecadação dos preços públicos cobrados pela cessão de

bens municipais sujeitos à administração da Secretaria Municipal de

Cultura; resultado da venda de ingressos de espetáculos ou de
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outros eventos artísticos e promoções, produtos e serviços de

caráter cultural;

• Doações e legados nos termos da legislação vigente;

• Subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive

de organismos internacionais;

• Reembolso das operações de empréstimo porventura realizadas por

meio do Fundo Municipal de Cultura - FMC, a título de financiamento

reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo,

lhes preserve o valor real;

• Retorno dos resultados econômicos provenientes dos investimentos

porventura realizados em empresas e projetos culturais efetivados

com recursos de Fundo Municipal de Cultura- FMC;

• Resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida à

legislação vigente sobre a matéria;

• Empréstimos de instituições financeiras ou outras entidades;

• Saldos não utilizados na execução dos projetos culturais financiados

com recursos dos mecanismos previstos no Sistema Nacional de

Financiamento à Cultura- SMFC;

• Devolução de recursos determinados pelo não cumprimento ou

desaprovação de contas de projetos culturais custeados pelos

mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à

Cultura - SMFC;

• Saldos de exercícios anteriores; e

• Outras receitas legalmente incorporáveis que lhe vierem a ser

destinadas.

Formação Cultural de Coronel Murta:

Segundo historiadores a reglao que compreende o atual Município de

Coronel Murta teve como primitivos habitantes os Índios Tapuias. Tocóios é

um lugarejo localizado a duas léguas de Barra do Pontal. Com a penetração
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dos homens brancos, como Julião Fernandes e outros, pouco a pouco os

índios foram abandonando a terra.

Por volta de 1908, começou a aparecer em lugar pitoresco, às margens do

Rio Jequitinhonha, município de Araçuaí, um pequeno povoado denominado

"Boa Vista", fundado pelo então Deputado Estadual Carlos Inácio Moreira

Murta.

Pela Lei Estadual nO 843 de 07.09.1923 o povoado de Boa Vista foi elevado

à categoria de distrito com o nome de Itaporé, que em tupi-guarani significa

"Cachoeira de Pedra", em território do município de Araçuaí.

Pela Lei Estadual nO 336, de 27.09.1948, Itaporé desligou-se de Araçuaí

para fazer parte integrante do município de Virgem da Lapa emancipada

pela mesma lei.

Em 1953, Itaporé torna-se Município pela Lei Estadual nO 1039,

desmembrando-se de Virgem da Lapa e passando a denominar-se Coronel

Murta em homenagem ao seu fundador.

Baianos

Tiveram vital importância na formação da Cultura de Coronel Murta.

O primeiro a aqui chegar foi o Senhor Miguel Pedro da Silva, veio

construindo a estrada, na década de 30, mais tarde foi Prefeito da Cidade e

se deve a ele a construção do Ginásio e mais tarde o 20 Grau (Magistério).

Homem humilde, mas de grande personalidade e visão sentiu a necessidade

de trazer do 5° ao 9° ano, pois os habitantes daqui faziam grandes

sacrifícios para que seus filhos fossem estudar em Araçuaí ou em outro

local. Quando Prefeito procurou as lideranças políticas e reuniram-se com a

população; foi um dos primeiros passos e depois dos tramites legais estava

inaugurando o Ginásio, motivo de alegria para muitos. Era casado com a

Senhora Laura, não teve filhos, mas criou várias pessoas.

Trouxe os professores de sua terra para atuar e depois mandou alguns

professores da localidade se habilitar para também atuarem.
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Segundo alguns relatos, várias famílias baianas vieram depois de alguns

anos e trabalharam no garimpo de ouro e diamante no Rio Jequitinhonha.

Alguns vieram a pé e reconstruíram suas vidas em Coronel Murta.

Trouxeram com eles o modo de falar, o vocabulário as comidas, hábitos e

costumes, causos e histórias.

As famílias baianas que migraram para Coronel Murta, Gomes, Botelho,

Amadeo. Apesar de aqui chegarem à busca de uma vida melhor, foram os

que mais contribuíram para o crescimento da cidade, humildes se tornaram

populares, sem arrogância e sem alardes.

Em silêncio fizeram uma Coronel Murta melhor, em vários setores como o

transporte coletivo, cartório, farmácia, comércio etc.

Turco

Pedro Tanure, chamado Pedro Turco, era mascate, foi o primeiro

comerciante a se estabelecer em Coronel Murta. Era casado com Dona

Cândida e possuíam um cachorro que era como filho, bastava ordenar e ele

saía com um cesto para buscar carne, gêneros alimentícios, bastava um

bilhete e lá ia ele cumprir sua tarefa sozinho sem a presença dos donos.

Índios

Coronel Murta também é contemplada com a presença de Índios e seus

descendentes como Aranã e Pankararu.

Aranã: O povo Aranã descendentes direto dos botocudos. Os Aranã foram

aldeados pelos missionários Capuchinhos por volta de 1873, na região

próxima a Itambacurí. Após uma serie de doenças que dizimou parte da

população. Os sobreviventes migraram para Itambacuri, de onde saíram os

ancestrais dos Aranã de hoje.

Os aranã, que possuem várias famílias residem hoje em Araçuaí e Coronel

Murta, não são reconhecidos como povo indígena pelo Governo Brasileiro.

Pankararu: Originários de Pernambuco, atualmente conta com seis mil

índios que se espalharam por vários Estados Brasileiros ao longo do século

XX.
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Essa migração se deu em razão da construção da hidrelétrica de Itaparica

no Rio São Francisco. À seca, aos conflitos da luta pela terra. Espalharam-se

em busca de melhores condições e com o desejo de ter sua própria terra

para que pudessem viver como Pankararu, com sua cultura própria, levou

a Diocese de Araçuaí a doar uma área para onde se mudaram.

Os Pankararu vivem hoje na Aldeia Apukaré no Município de Coronel Murta,

constituída por quatro casas, uma quadra de futebol e canalização de água,

dedicando-se a agricultura e a confecção de artesanato.

Participam de eventos culturais no Vale do Jequitinhonha e em cursos de

formação para facilitar o processo de fixação na região.

Com uma cultura particular (cantos, danças, indumentárias típicas, festas e

pinturas corporais), os Pankararu servem de estímulos tanto para os povos

da região como também para os descendentes indígenas como o povo

Aranã.

Negros .~~
Coronel Murta também é habitada por algumas Comunidades Negras que

descendem diretamente de escravos que atuaram na região dentre essas

comunidades destaca-se a Comunidade Mutuca que se formou ainda no

século XIX, é composta por descendentes de escravos que deixaram as

fazendas circunvizinhas em busca de uma vida diferente, longe do cativeiro.

A Comunidade é habitada aproximadamente por duzentos e quarenta e

cinco pessoas distribuídas em trinta e cinco famílias.

As histórias e referências relacionadas ao tempo de cativeiro, guardadas na

memória dos moradores são muitas, tais referências os ajudam a manter

suas crenças e tradições culturais.

A identidade e territorialidade da Comunidade Mutuca são repassadas

através da oralidade, ou seja, com diálogos entre os mais velhos com os

mais novos. Esses de tal modo recriam através da memória o lugar ao qual

eles vivem, com a intenção de manter as tradições de seus antepassados,

podendo assim assegurar o acesso a identificação de remanescente de

quilombola.
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Histórico das Manifestações Culturais em Coronel Murta:

Dança/ Batuque

No Distrito de Freire Cardoso, pertencente a este município, existe uma

dança o "batuque" só entre mulheres aos pares vestidas de roupa de chita e

lenço na cabeça, onde se joga versos por um cantor, rodopiam no salão.

Essa cultura vem sendo repassada de gerações para gerações, não se

sabendo como surgiu apesar de muitas pesquisas.

Folia de Reis

Alguns grupos ainda sobrevivem apesar das dificuldades. Começam nas

igrejas na noite de Natal e vão até o dia seis de janeiro, percorrendo a

cidade ou distrito a qual pertence, seguem pela madrugada a procura de

casas onde há presépios, com suas cantorias e danças louvam o Menino

Jesus e família, os três Reis Magos, e os donos da casa que os recebe com

os famosos biscoitos escritos, biscoito de queijo, chá, café, vinho etc.

Fazem o agradecimento e continuam em suas peregrinações.

Coral

"Nós de Minas" são mantidos por uma ONG, ABITA, (associação Beneficente

Itaporé) que também faz parte do Ponto de Cultura do Estado de Minas

Gerais. Participam crianças e adolescentes, tendo como repertório músicas

populares e de domínio público. Já se apresentaram em palcos de diversos

lugares do Brasil, inclusive acompanhados por Rubinho do Vale.

Grande Forró de Coronel Murta

Realizado todos os anos no mês de julho, o calendário é flexível, coincidindo

sempre com as férias escolares e coronelmurtenses, que aproveitam a

ocasião para se encontrarem e matarem a saudade. Durante três dias há

apresentação de bandas de forró e a praça fica completamente lotada,

aonde várias pessoas de cidades vizinhas vêm participar dessa grande e

melhor festa da região.
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Cavalgada:

Faz parte do Grande Forró, é uma das atividades mais esperadas, no

domingo pela manhã a comitiva percorre as ruas da cidade. Cavaleiros e

Amazonas, crianças desfilam garbosos se apresentando no final diante do

palco, onde seus nomes ou apelidos são anunciados para que a população

tome conhecimento.

A cavalgada começou tímida, hoje dela participam não só a comunidade

local, como a de outras cidades vizinhas.

Carnaval

O Rio Jequitinhonha corta a cidade e antes da construção da Hidrelétrica de

Irapé, localizada próximo da cidade de Grão Mogol, havia uma extensa

praia de areias claras, onde o carnaval era famoso, a cidade recebia

visitante e filhos ausentes que se deliciavam tomando banho nas cachoeiras

e dividindo os prazeres de sentar nas pedras ou na areia e jogando

conversa fora numa roda de amigos.

Hoje o carnaval propriamente dito se concentra na Praça Inácio Murta com

apresentação de bandas de música e vez por outra o reaparecimento da

praia, durante o dia ainda os amigos se reencontram confraternizando.

Programa Voz do Vale

Voltado para a cultura, hábitos e costumes do Vale Jequitinhonha, o

programa é apresentado todos os sábados das 11:00 às 12:00 na Radio

Comunitária Líder FM e pelo site www.lidercelmurta.radio12345.com. O

programa tem obtido uma grande audiência e sempre animado pelos

membros dos Conselhos: Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio

Cultural e Conselho de Política Cultural, que preparam com carinho a

programação fazendo um resgate do que estava quase esquecido na

memória dos coronelmurtenses, sempre acompanhado pelo locutor Dinda,

que também é um conselheiro. TERMO DE PUSUCA
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Artesanato

Coronel Murta como várias cidades não é exceção, existem várias artesãos

que vivem da sua arte apesar de pouco valorizados

Fuxico

O forte são as bolsas e as colchas confeccionadas, com cores vibrantes.

Escultura em madeira

O escultor consegue tirar da madeira figuras do cotidiano como grandes

araras, papagaio, burros carregados de bruacas, figuras humanas. Apesar

da rusticidade de suas mãos o trabalho de Arnaldo chama a atenção e

admiração, é uma pessoa simples, mas de grande talento.

Escultura em cerâmica

A família de Estevão de Zé de Cândida dia a dia trabalha modelando o barro

e de suas mãos saem peças decorativas bem feitas e maravilhosas,

retratam objetos usados no dia a dia, as flores de formas geométricas tem

originalidades. Os porquinhos e os coelhinhos se transformam em cofres

que são disputados pelas crianças.

Outras Atividades artesanais

O Crochê, o inhanduti, a boneca de pano, o ponto de cruz, os arranjos

naturais usando cipós, galhos e trocos encontrados no mato, folhas,

sementes, frutos secos, estão sendo resgatados nas pequenas

comunidades, que são trazidas para o centro, sendo ensinados pelo CRAS,

através de trocas de experiências, os mais velhos vão repassando para os

mais jovens para que a cultura não se perca com o tempo, como o caso do

tear. Para muitos já esta sendo uma forma de sustento próprio.

Projeto Itaporarte

O Artesanato Mineral feito no Laboratório Itaporarte em Coronel Murta está

se consolidando como uma atividade de grande representatividade para o
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setor de gemas e jóias do Estado, por apresentar design com forte apelo

identitário e estético e também por respeitar em seu processo produtivo

relações de sustentabilidade em diversos aspectos.

No desenvolvimento dos produtos feitos hoje são utilizados o feldspato,

cascalhos de turmalina e pigmento mineral, materiais encontrados na região

em abundância, que por terem baixo valor comercial podem ser

considerados rejeito mineral.

O Laboratório Itaporarte de artesanato mineral faz parte dos laboratórios

integrados do Centro de Estudos em Gemas e jóias- CEDGEM da Escola de

Design da Universidade do Estado de Minas Gerais e é financiado pela

Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG e tem como

parceiros no município a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Garimpeiros

de Coronel Murta e do Médio Jequitinhonha.

A primeira coleção de peças feitas no laboratório foi desenvolvida em um

projeto junto ao Centro Minas Design e os modelos desta coleção foram

usados para o desenvolvimento das capacitações e treinamentos de

produção realizados no período de 2010 até o início deste ano, período que

marca o início de uma nova etapa de atividades, onde a capacitação será

direcionada para a gestão e empreendedorismo e a produção será feita de

forma ordenada conforme as necessidades de mercado.

Até hoje foram capacitados e treinados no laboratório 35 pessoas que

podem vir a produzir uma média de 200 peças por mês, como a linha de

anéis que faz parte da primeira coleção e outras já projetadas que inclui

linha de jóias, souvenires e objetos decorativos.

Literatura

Três autores se destacaram no cenário da Literatura em Coronel Murta,

filhos e filha da terra que amam sua terra, suas raízes e escreveram

poemas que retratam o velho e o novo querido "ltaporé" como a cidade é

carinhosamente chamada. A infância, os velhos amigos, as antigas casas

com seus quintais, as brincadeiras, o cotidiano da família são descritas de
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forma romântica, suave fazendo os coronelmurtenses viajar na imaginação.

São eles:

Celso Freire

Nasceu em Coronel Murta, MG em 19 de maio de 1952. Passou a infância

entre árvores, arrozais, enxadas, cavalos, engenhos de cana, brincando

com o barro... Tinha um bom companheiro de estripolias, o Zé Freire.

Aos dez anos, foi para a cidade e frequentou o curso primário no Grupo o

Escolar Coronel Murta, onde recebeu os primeiros ensinamentos das

inesquecíveis Professoras Herculana, Zulma, Irani e Irlene. Ali, encontrou

outros amigos, que promoviam inúmeras "peladas no fundo da escola, jogos

de bola de gude... Foi ali também que se apresentava nos "teatrinhos" das

datas comemorativas...

Em Coronel Murta viveu atrás de balcões de padaria e açougue, vendeu

frutas, biscoitos e cereais no Mercado, soltou pipa, carregou lata d'água na

cabeça e no lombo de jegue, tirou leite, jogou bola, procurou diamantes na

barranca do rio, passeou de mãos dadas no jardim ...

Aos dezoito anos, iniciou a carreira de Professor de 10 Grau em Fronteira

dos Vales, de onde guarda gostosas lembranças de amizade e de amor.

Começou a escrever em 1973, durante os seis meses que morou em

Itaobim.

Chegou em São Paulo em 1974, estudou Administração de Empresas no

IMES de São Caetano do Sul (1978 a 1981), trabalhou em escritórios, e se

tornou executivo em grandes empresas, ao mesmo tempo em que já se

dedicava ao magistério no ensino superior. ~

Participou de diversos Festivais de Música em São Paulo e Minas Gerais.

Formou-se Mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e

atualmente dedica-se às atividades acadêmicas no IMES, onde também

atua como Coordenador de Comunicação, e na Faculdade de Ciências

Econômicas e Administrativas da Fundação Santo André.
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Rui Barreto

O nome completo é Antonio Rui Barreto Murta, nasceu no Distrito de Ouro

Fino, atual Freire Cardoso, município de Coronel Murta, antiga Itaporé, na

região do Médio Vale do Jequitinhonha, nordeste do Estado de Minas Gerais.

É Bacharel em Direito, inscrito OAB MG. E membro do Clube Brasileiro da

Língua Portuguesa, com sede em Belo Horizonte MG. Já teve artigos,

poesias, resenhas, crônicas, etc. publicados em diversos jornais e revistas

no país, além de participação em livros.

Maria Natividade Pacheco

Relato e coisas do coração. Nati como é chamada carinhosamente, é filha

de João Pacheco Rolim e Ângela Cândida de Oliveira, nascida no Município

de Virgem da Lapa, Estado de Minas Gerais.

"Sertaneja nata, nasci na roça e adoro ser caipira, comíamos o que

plantávamos bons tempos aqueles. Vivi toda minha adolescência em

contato com a natureza, em 1969 vim para São Paulo, fiz supletivo para

conseguir sobreviver nessa selva."

Profissão: Representante Comercial das boas

Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, e tenho um orgulho

danado de ser brasileira.

Festas Religiosas

Festas dos Santos Reis

Pertence ao ciclo natalino, começa com a visita dos foliões de reis ao

presépio na igreja de cada comunidade, e se estende até o dia seis de

janeiro, dia de Reis. No decorrer dos dias eles percorrem as casas onde há

presépios, sendo recebidos pelos donos com uma farta mesa de quitandas

da região e café.
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São Sebastião

A festa de São Sebastião é comemorada em duas Comunidades de Coronel

Murta, sendo a mais famosa a do Distrito de Freire Cardoso, realizada no

mês de janeiro a culminância se dá no dia do padroeiro, ou seja, 20 de

janeiro.

Além das novenas, há barraquinhas com comidas típicas, leilões,

levantamento da Bandeira, missas, fogos, apresentação de Batuque e Folia

de Reis. Na manhã do dia 20 de janeiro as pessoas percorrem as ruas do

Distrito e vão até a casa dos próximos festeiros, acompanhados de sanfona,

violão e cantigas. Dentro da programação há o encontro de Ourofinenses

ausentes e visitantes numa grande confraternização.

No Distrito de Barra do Salinas a festa acontece após o encerramento da

festa de Freire Cardoso, acontece à novena com poucos moradores e no

último dia sempre no sábado, o levantamento do mastro, fogos, leilão na

praça. Euma festa mais modesta devido ao alto número de evangélicos na

localidade.

Semana Santa

No Domingo de Ramos acontece a procissão saindo da Igreja Nossa

Senhora Aparecida até a Igreja Matriz de Nossa Senhora Auxiliadora. Fiéis

percorrem as ruas carregando os ramos bento cantando e louvando a Jesus.

Na quinta-feira Santa é celebrada a missa de lava pés. Sexta-feira pela

manhã a via Sacra percorre a cidade parando em pontos estratégicos, onde

em cada um é feito uma reflexão sobre o sofrimento de Jesus; a tarde na

Praça da Matriz há encenação de Paixão de Cristo. No domingo acontece a

procissão da ressurreição e em seguida missa.

Festa de São José

E comemorado em duas Comunidades Coronelmurtenses, ou seja,

Comunidade de São José e Bairro Maria da Glória. Durante nove dias são

realizadas novenas e em cada uma é exposto um tema para reflexão.

Barraquinhas, leilões, levantamento de mastro, fogos de artifícios são os
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pontos altos, sempre com a colaboração de moradores que se mobilizam

para que a festa seja sempre um sucesso.

Festa de Nossa Senhora de Fátima

Realizada na Comunidade de Alagadiço tem seu ponto alto no dia 12 de

maio onde há o levantamento do Mastro (último dia da novena), solta de

fogos, leilão, missa. A festa se estende por nove dias, período da novena.

Toda a programação é realizada com o apoio do Pároco, e a comunidade se

empenha para que seja resgatada a fé e a festa não caia no esquecimento.

Em cada dia da novena é feita uma reflexão sobre um tema.

Festa Nossa Senhora Auxiliadora

A festa de Nossa Senhora Auxiliadora é a mais antiga da Cidade. Sendo a

Padroeira de Coronel Murta, desde 1917 a imagem original foi doada pelo

Coronel Inácio Moreira Murta. O dia de Nossa Senhora Auxiliadora é

comemorado no dia vinte e quatro de maio. A novena que precede o dia, a

cada ano apresenta temas para reflexão que são preparados pela

comunidade. Acontecem barraquinhas, queima de fogos, leilões,

levantamento do mastro, além de outras atividades coordenadas pelo

pároco local. Todos os anos a alvorada animada pela banda de música de

Virgem da Lapa, acorda a cidade, sendo seguida pelos moradores.

Procissão de Corpus Christi

As ruas são enfeitas pelos moradores e por professores das escolas

estaduais e municipais com vários materiais coletados ao longo do ano. O

percurso a ser percorrido apresenta várias figuras que trazem

encantamento e emoção a todos que têm oportunidade de vê-lo.

São João

Etradição as famílias acenderem fogueiras em frente às casas e acontece a

confraternização entre todos, criança brincando na rua, soltando

bombinhas, troca dos famosos biscoitos escritos, João Duro, bolo de fubá,
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canjica e quentão. Eum espetáculo bonito de se ver. Pessoas sentadas nas

portas, conversando e vendo a fogueira queimar enquanto conversam.

Festa de São Pedro

E uma festa realizada pelos garimpeiros da Comunidade denominada Pau

Alto, que se mobilizam entre si. Tornou-se uma festa tradicional onde a

Bandeira percorre vários quilômetros e é hasteada no centro da pequena

vila formada por barracos de madeira. São distribuídas quitandas, quentão,

bem como outras bebidas e um grande forró que vara a madrugada ao

redor da fogueira. A cada ano está se tornando mais animada e pitoresca.

De longe se pode ver o clarão dos foguetes animando a madrugada.

Romarias

No mês de julho já é tradição a romaria a Bom Jesus da Lapa. Os remeiros

lotam os ônibus para a viagem. A chegada em Coronel Murta é marcada

pelo estourar de fogos e cânticos em agradecimentos por chegarem sem

problemas e a Bom Jesus da Lapa. O ônibus vai até a igreja matriz onde

fazem suas orações e retornam para desembarcar na praça principal. Outra

romaria tradicional é com destino a Aparecida do Norte, romeiros lotam

vários ônibus e ela acontece de agosto a outubro.

Festa de São Vicente

Erealizada pelos Vicentinos todos os anos num pequeno povoado chamado

São Vicente, é uma comemoração bem simples que acontece entre os

moradores e a congregação dos Vicentinos de Coronel Murta.

Festa de Nossa Senhora Aparecida

E uma das mais antigas e não menos tradicional, mobiliza toda a

Comunidade Católica e há grande participação dois romeiros. Os temas das

reflexões da novena procuram discutir assuntos que interessam e envolvam

a comunidade. As prendas dos leilões são doadas pela comunidade.
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Acontece o levantamento do mastro, queima de fogos e no dia 12 de

outubro a procissão com a presença da imagem.

Festa da Cultura Evangélica.

Em maio de 2007 foi sancionada a Lei 09/2007, constituindo a Semana da

Cultura Evangélica de Coronel Murta, onde ficou estabelecida a 2a semana

do mês de setembro para realização das atividades.

A Festa da Cultura Evangélica de Coronel Murta é um evento cristão

evangélico que reúne milhares de pessoas, na Praça Prefeito Inácio Murta,

no centro da cidade, onde são apresentadas várias atrações, shows

musicais, pregações, caminhada e apresentação de peças teatrais. É

realizado desde 2007, sendo considerado por todos, um grande evento, em

grande expansão, recebe visitantes evangélicos de várias cidades e

povoados vizinhos.

O objetivo principal do evento é levar as pessoas a um encontro com Deus

por meio de louvor e adoração. Ao longo de sua existência a Festa da

Cultura Evangélica tem cumprido o papel de reestruturar famílias, resgatar

pessoas dos vícios, reintegrarem jovens em suas igrejas e divulgar o nome

de Jesus.

O evento é aberto ao público, sem cobrança de qualquer valor em dinheiro.

Nas noites do 2° final de semana de setembro, em palco montado no centro

da cidade, os cantores e bandas louvam ao Senhor e transmitem por meio

das músicas, mensagens de fé e esperança. As apresentações são sempre

ao vivo, alternando entre músicas e mensagens bíblicas.

Culinária

A mesa está sempre pronta para um café, com biscoito escrito, biscoito de

queijo, requeijão escuro e um bom queijo. "Esperem o almoço, tomem uma

cachacinha de manhã levanta o astral a tarde renova os ânimos I e a noite

é ideal para, um bom início de conversa"

"Podem entrar a porta está aberta". É assim que o povo coronelmurtense

recebe as pessoas em clima bem receptivo e descontraído.
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Coronel Murta apresenta uma gastronomia simples, mas rica em

nutrientes, pois é bem natural. Alguns pratos não são tão apreciados pelos

visitantes por terem um sabor diferente, outros por serem considerados

"pesados", mas de maneira geral agradam. Muitos deles deveriam fazer

parte do cardápio de alguns dos poucos restaurantes que aqui existe. Mas

são pratos domingueiros oferecidos as visitas de muitas casas. Alguns bares

oferecem tira gostos tradicionais, enquanto se toma um aperitivo, em

momentos de descontração, jogando conversa fora, colocando a fofoca em

dia, revendo amigos, proseando.

Em Coronel Murta tanto na zona urbana e na zona rural, são confeccionados

vários pratos que fazem parte da gastronomia local tais como:

TIRA GOSTO:

Macaxeira = pequenos pedaços de carne de sol e mandioca fritos em

manteiga de garrafa, encontra-se em bares, como um excelente tira gosto.

Mandiocaldo = caldo de frango desfiado com mandioca batida no

liquidificador. Usado como tira gosto em bares, principalmente no fim de

noite após a ingestão de bebidas alcoólicas, ajuda a revigorar.

Comidas Típicas

Farofa de andu = feijão andu, torresmo, ovo, farinha de mandioca,

tempero verde, manteiga de garrafa e lingüiça caseira. Geralmente são

servidos mediante pedido. É comum em casas. O andu tem um gosto

peculiar, não é muito apreciado por algumas pessoas visitantes. Prato

favorito de moradores locais.

Farofa de feijão verde - feijão catador verde, torresmo, ovo, farinha de

mandioca tempero verde, manteiga de garrafa, lingüiça caseira, preparado

mediante pedido dos visitantes. O feijão catador tem o gosto diferente do

de corda. E muito apreciado pelos moradores locais. /J/~

Frango ao molho pardo e angu de milho verde = frango picado, milho

verde natural batido no liquidificador e coado, a parte mais rala se faz um

creme para colocar no frango e a parte mais grossa é usado para se fazer o

angu à parte colocando um pouco de sal ou não, sangue do frango diluído.

Acompanha o prato o arroz branco, couve e quiabo sem a semente.
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Podem-se considerar iguarias típicas da região, muito gostosa e apreciada.

Arroz com pequi = Arroz e pequi sendo que este último ao comer a parte

carnosa tem que tomar cuidado, pois o caroço possui espinhos que grudam

na língua e dá trabalho para tirá-los podendo ser perigoso. É um prato com

um gosto extravagante, mas é rico em nutrientes.

Arroz com carne seca = Arroz com carne seca em tiras pequenas,

corante, cozinha- se tudo junto. Muito usado pelos moradores da zona rural

e por garimpeiros, pois é um prato simples, rápido e gostoso.

Paçoca de carne de sol = Carne de sol picada em cubos e frita, alho

picado, farinha de mandioca, pimenta seca a gosto, socada no pilão pode

ser bem ou mal socada depende do gosto. Usada como merenda pelos

trabalhadores rurais ou como tira gosto para tomar aquela cachacinha.

Frango com quiabo = Frango picado, quiabo sem semente com caldo,

para acompanhar angu de milho verde natural em espiga.

Galo-pé = Galo picado, pé e pele de porco cozidos junto. Apesar de ficar

um prato pesado é gostoso, não se pode abusar.

Pirão = Podem ser caldo de carne, frango ou peixe, também para

acompanhar feijão, arroz e salada.

Peixe ensopado = o mesmo que moqueca, preparado de forma mis

simples com corante (urucum) cebola, tomate e pimentão, cheiro verde,

alguns usam um pouco de farinha de mandioca para engrossar o caldo.

Canjiquinha = com costela de porco, ou moela, cozinha - se junto. A

canjiquinha deve ficar de molho por uma hora.

Moela cozida = usado em porção como tira-gosto, não é uma iguaria

típica, mas agrada.

Coração de galinha assado = Não é uma iguaria típica, mas muito

apreciada servida em alguns bares da região.

Bucho de boi = também conhecida como dobradinha é servida no

quiosque do Badaró ~

Como tira gosto bem cozido com um caldo grosso, para acompanhar

bebidas é muito solicitado e apreciado.
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Tripa de porco frita = Depois de limpa e seca é frita usada como tira

gosto é saborosa.

Peixe frito = passado no fubá ou farinha de trigo, cebola, limão, alface e

tomate.

Torresmo a pururuca = Servido em porções é usado para se tomar uma

deliciosa cachacinha do lugar.

Vaca atolada = usa-se a rabada ou a costela de boi cozida com pedaços de

mandioca, tempero verde, bem cozida e com um caldo grosso. Delícia!

Farofa de maxixe = maxixe picadinho sem semente, farinha de mandioca,

torresmo, ovo. É muito apreciada na região, bem gostosa. O maxixe é

encontrado a vontade na época da chuva. Rico em nutrientes.

Farofa de beldroega = Beldroega, farinha de mandioca, torresmo, ovo.

Pode prepara com as folhas ou só o talo picadinho. Possui um sabor um

pouco forte, sabendo prepará-Ia é uma iguaria saborosa, é rica em

nutrientes. É um prato presente na zona rural, em época de chuva, pois é

encontrada nos terreiros bem verdinha. ( conhecida entre os habitantes

como berdoega)

Licores = para fabricação são usados frutas, como acerola, jenipapo,

abacaxi, tamarindo, mangaba e álcool de cereais ou cachaça branca.

Doces

pé de moleque = amendoim, rapadura.

Doce de figo = açúcar, figo, cravo e água.

Doce de abóbora com coco = abóbora leite, açúcar e coco

Canjica = milho, leite, açúcar, cravo, canela, coco e amendoim.

Doce de leite = leite, bicarbonato e açúcar.

Biscoito escrito de goma = Goma (polvilho doce), ovos, óleo e água.

Biscoito de queijo = Goma (polvilho doce), queijo ralado, ovos, leite,

manteiga ou óleo.

Bolo de fubá = Fubá grosso, açúcar, leite, manteiga de garrafa, cravo e

canela, ovos, pó Royal ou bicarbonato.

Rosca de fermento = fermento para pão (seco), trigo, ovo, óleo ou

manteiga, leite, açúcar.
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Requeijão escuro = O leite é coalhado naturalmente, amorna-se a

coalhada escorre num saco, em seguida leva a coalhada a fervura até dar

liga em leite, escorre novamente, se frita a nata de onde se extrai a

manteiga, quando ficar morena joga-se a coalhada e vai juntando e fritando

até dar ponto.

Queijo fresco = no leite cru põe-se o coalho, após algumas horas corta-se

a coalhada, espera separar do soro. Coloca-se água fervendo para se tirar a

acidez. Escorre-se e coloca-se na forma para espremer, joga-se sal por

cima e depois de algumas horas vira-o e põe o sal do outro lado.

Educação Patrimonial

A Educação Patrimonial é a forma de aproximação a primeiro momento

dos estudantes ao Patrimônio Cultural e Histórico da cidade. Nele

revelaremos a história do município através de exposições, palestras e

visitação. Assim será mostrado tudo que já foi produzido e catalogado sobre

a nossa história a geração contemporânea. Inicialmente o projeto começará

nas escolas com os estudantes, sendo estendidos aos pais e comunidade

em geral.

A Educação Patrimonial é a forma de ensinar as nossas crianças a valorizar

a cultura do seu município desde cedo. Elas não só terão a oportunidade de

conhecer o patrimônio histórico cultural, como também a importância deste

para o reconhecimento da sua própria história - como surgiu o município, o

porque das suas construções, da formação da economia, dos costumes e a

influência de tudo isso nos dias de hoje e também como um hábito de hoje

pode sugerir grandes acontecimentos no futuro. A Educação Patrimonial

tem como âmbito não só de ensinar, mas como também formar pessoas

que tenham cultura sadia de seus antepassados e condições de formular

melhorias para seu futuro.
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Diretrizes do Plano

As Diretrizes definem, com foco nos objetivos propostos no Plano, qual o

sentido ou direção de atuação das políticas públicas de cultura e os

principais entraves que deverão ser enfrentados pelos programas, projetos

e ações das cinco áreas Estratégicas do Plano Municipal de Cultura.

1. Priorizar ações de implementações e fortalecimento da política pública de

Cultura, sobrepondo a realização de eventos pontuais e isolados;

2. Garantir no Município de Coronel Murta, a implementação das ações do

Plano Municipal de Cultura e as do Plano Nacional de Cultura condizente

com a realidade local;

3. Realizar a implementação da Política de Cultura de Coronel Murta de

modo integrado à Política do Governo Federal e Governo Estadual;

4. Democratizar e descentralizar as ações da Cultura no Município,

priorizando ações nas escolas e comunidades de todas as regiões da

cidade;

5. Promover o intercâmbio cultural com outras cidades do Brasil e do

mundo, valorizando a cultura local;

6. Democratizar o acesso aos recursos destinados à cultura, favorecendo e

valorizando todas as formas de manifestação cultural do município.

7. Promover ações destinadas à formação, qualificação e profissionalização

de artistas, produtores e todos os agentes culturais do município;

8. Promover a atuação transversal da Política de Cultura com outras

Políticas Públicas, como Educação, Turismo, Meio Ambiente,

Desenvolvimento sócio-econômico;

9. Fortalecer a importância da cultura atrelada ao turismo, como vetor de

desenvolvimento sócio-econômico e ambiental;

10. Garantir o repasse de recursos públicos que atendam as

da cultura no município;

11. Investir em ações voltadas para a educação patrimonial nas escolas e

comunidades.

12. Fortalecer a cultura afro-brasileira no município;

13. Fortalecer a cultura indígena no município;
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14. Valorizar e proteger o patrimônio cultural do município;

15. Aprimorar a relação e forma de atuação da cultura com os meios de

comunicação;

16. Investir na produção de materiais e divulgação da cultura do município.

17. Adequar equipamentos públicos para receber produções culturais;

18. Garantir espaços físicos adequados para fruição das produções culturais.

19. Democratizar a gestão da cultura no município, através do

fortalecimento e consolidação do Conselho e Fórum Municipal de

Cultura;

20. Garantir espaços para a participação da sociedade nas discussões

voltadas pára políticas públicas da Cultura;

21. Fortalecer a estrutura da instância pública gestora da cultura no

município;

22. Valorizar os servidores públicos que trabalham com a cultura no

município.

Propostas do Plano Municipal de Cultura de Coronel Murta:

1. Produção Simbólica e Diversidade Cultural:

1- Direcionar e valorizar os bens simbólicos de nossa Cultura.

2- Criar um museu, valorizando a mineralogia do Município.

3- Viabilizar a representatividade dos Conselhos de Cultura em entre

Municípios.

4- Inserir elementos culturais na Escola desde a Educação Infantil.

5- Divulgar relatório de atividades e investimentos nas atividades

culturais.

6- Melhorar a divulgação das ações culturais no rádio, e reservar um

espaço maior no Boletim informativo do Município.

7- Divulgar os eventos e tradições populares dentro e fora da esfera

Municipal.

8- Incluir no Calendário Escolar a Semana de Educação Patrimonial.

9- Maior participação do poder público através da Secretaria de Cultura

nas Festas Religiosas no Município.
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manutenção de seu acervo.

9- Desenvolver projetos para incentivar os alunos e a população a

procurarem a Biblioteca Municipal afim de tomarem gosto pela

leitura.

Acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Cultura de Coronel

Murta 2012 a 2022.

Programa ou projeto que envolve recursos públicos, o Plano Municipal de

Cultura também necessita de gestão, acompanhamento e avaliação da

implementação de suas políticas, para que as propostas nele contidas, não

passem apenas de uma carta de intenções, mas sim de bases fortalecidas

para dirigir as ações.

Desempenharão um papel essencial na operação desse sistema de avaliação

e acompanhamento o Conselho Municipal de Política Cultural, a Câmara de

Vereadores e a Sociedade Civil, reunida em entidades representativas e nas

Conferências Municipais de Cultura, que deverão ter constantemente à

disposição, informações como: metas, indicadores e requisitos de

eficiências, a efetividade e os dados e análises qualitativas e quantitativas

fornecidos pelo Sistema de Indicadores e informações Culturais para que

possam realizar o monitoramento do Plano e embasarem sua tomada de

decisão sobre a revisão periódica dos rumos das políticas, em andamento,

conforme se alterem as circunstâncias e condições de produção e fruição

cultural e os interesses e demandas da sociedade.

Os Órgãos Públicos gestores da Cultura, Secretaria Municipal de Cultura,

caberá o importante papel de indutor e promotor de cooperação técnica e

financeira ajudando a elevar a qualidade geral do acesso à cultura e aos

recursos públicos destinados ao desenvolvimento sociocultural e a

valorização a diversidade.

Coronel Murta/MG, aos 13(treze) de Dezembro de 2012.

Heleno la ifil Moutinho.
Prefeito Municipal.

PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS
DA PREFEHURA, CONF LEI MUNICIPAL
N" 279 DE 16/1212005 1~ 112 ,1-<.
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