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1. ENTIDADE SOCIAL: INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA –
INFAP.
2. ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL LAMARTINE, 2G, VILA MATILDE – SÃO PAULO – SP.
3. EXERCÍCIO: 2019
4. CNPJ: 02.257.969/0001-78
5. N.º DO PROCESSO:
6. PROJETO/AÇÃO: PROGRAMA VIVÊNCIAS CULTURAIS
7. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO:

O Termo de Colaboração terá por objeto o repasse de recursos para Organizações da
Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, para a execução de atividades de arteeducação e formação de público nas áreas das artes cênicas, artes visuais, música,
cultura popular e educação patrimonial.
8. JUSTIFICATIVA:

O Plano Municipal de Cultura é a expressão estruturada de uma política pública,
orientada por políticas nacionais, cujos princípios e premissas devem ser pactuados em
um exercício que ultrapassa os limites do próprio Estado, de forma que o processo de
planejamento seja respaldado pelo conjunto de atores que dele participa e da sociedade
em geral, envolvendo segmentos tradicionais, contemporâneos e emergentes.
Um município que valoriza a governança no campo da cultura, envolve-se em questões
abrangentes como patrimônio material e imaterial, valores de direito da paz, cultura
cidadã (política, alimentar e ecológica) construindo novos padrões que incluam a cultura
de governar, pois a inclusão social não se realiza sem a inclusão cultural.
Mediante a esses pontos apresento o plano de trabalho em questão que visa estabelecer
nexos com a Política Nacional de Cultura e a do município de Suzano, tendo como
referência o Plano Nacional de Cultura de maneira transversal com a educação, esporte
e saúde, atendendo a todas as expectativas possíveis das seguintes necessidades:
Descentralização da Cultura tornando as ações da rede de equipamentos e serviços
mais acessíveis; Estimular e incentivar a produção e difusão de bens culturais, assim
como formação, capacitação no âmbito das formações artísticas e técnica profissional;
Incentivando a pesquisa, publicação cultural, fomentar as inciativas culturais locais e
articulação em rede; Criação de evento cultural gratuito que possibilitem a descoberta de
novos talentos para toda a modalidade artística-cultural; Criando condições de
fortalecimento dos artistas e grupos ligados às diversas manifestações culturais tradicional, étnicas, de identidade e gênero entre outras; Aumentando a oferta de
equipamentos, serviços e bens culturais em toda a cidade que contribuem para
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democratizar a cultura e para integra a população tanto de áreas periféricas como
centrais; Criando iniciativas de geração de renda despertando a autonomia e
independência dos munícipes; Promova a educação-patrimonial; Valorizar, restaurar e
difundir o patrimônio cultural da cidade, promovendo ações de resgate das
manifestações culturais tradicionais, gerando desenvolvimento local através de
atividades de turismo e oferecer aos munícipes palestras, oficinas atividades coletivas
entre outras ações que estimule o desenvolvimento das suas potencialidades,
habilidades e propicie a formação social e cultural.

9. AUTENTICAÇÃO
Suzano, 26 de Março de 2019.

Presidente

