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CEC participa de diálogo sobre cultura em São Francisco do Conde
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CEC é convidado para dialogar sobre Plano Municipal de Cultura

Com o tema “Diálogos sobre Cultura e Participação Social”, o Conselho Municipal de Cultura da
cidade de São Francisco do Conde realiza nos dias 12 e 13/09, às 13h, no Mercado Cultural, a
abertura da Consulta Pública para a criação do Plano Municipal de Cultura. O evento, que vai
reunir agentes culturais, poder público e sociedade civil. A presidente do CEC, Pan Batista será
uma das convidadas para mesa de diálogos. O primeiro dia do encontro foi marcado por
apresentações culturais da região, na mesma programação foram discutidos assuntos como cultura
e participação social. Já no segundo dia, a programação contou com rodas de conversas e grupos
temáticos de trabalho para a elaboração das propostas que farão parte do Plano Municipal de
Cultura. O encontro é realizado também em parceria com a Secretaria de Cultura de São Francisco
do Conde. ''Foram 02 dias de escutas e construção coletiva. O CEC tem se colocado a disposição
de todos e ido participar diretamente dessas construções'' - Declarou a presidente Pan Batist, que
participou dos dois dias do encontro. Compuseram à mesa Pan Batista presidente do CEC, Orley
Silva superintendente de Desenvolvimento Territorial da Cultura - SUDECULT/SecultBa
representando a Secretária de Cultura Arany Santana, entre outras autoridades locais do município.
Plano Municipal de Cultura - O Plano Municipal de Cultura (PMC) é o principal componente do
planejamento de longo prazo dos municípios brasileiros para a cultura. Nele devem ser registrados
os compromissos assumidos pelo poder municipal para este importante setor de políticas públicas
em uma perspectiva de dez anos. O plano inclui: diretrizes, objetivos, metas, ações, prazos de
execução e indicadores de resultados para o seu acompanhamento. É um instrumento de políticas
públicas, construído a partir das recomendações das Conferências Nacionais realizadas em 2005 e
2009.
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