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Conselho Municipal de Cultura - COMUC 

Prioridades Externas 2018 

 
  

- Manter a Secretaria Municipal de Cultura; 

- Dar continuidade a adequação ao Sistema Nacional de Cultura; 

- Efetivação do Fundo Municipal de Cultura; 

- Participação nas reuniões do Conselho Estadual de Cultura; 

- Renovação do convenio do Instituto Cultura & Arte - ICA com a Prefeitura para 

continuar como administrador do projeto Conservatório Municipal de Socorro; 

- Conceder ao Instituto Cultura & Arte – ICA título precário e gratuito para utilizar um 

espaço público adequado para a realização do projeto Conservatório Municipal de 

Socorro até a construção do prédio; 

- Construir um prédio para o Conservatório Municipal de Socorro, incluindo salas com 

tratamento e isolamento acústico, salas para ensaios de grupos, teatro com 300 lugares, 

salas adequadas para aulas de teatro e de dança, vestiários e alojamento para artistas; 

- Apoio a Corporação Musical Santa Cecília; 

- Renovação da subvenção repassada para o Coral Municipal; 

- Apoio e continuidade do Projeto Primeiros Acordes; 

- Apoio ao Projeto Cor-Ação; 

- Apoio ao Instituto Totem Cultural – ITC; 

- Apoio à Bienal Internacional de Arte Naif; 

- Continuação da manutenção estrutural do Museu, enriquecimento de acervo, incluindo 

no seu projeto um espaço para que possa ser criada uma Pinacoteca e incluindo um 

espaço para uma Reserva Técnica; 

- Mapeamento contínuo dos grupos artísticos; 

- Manter um(a) guardinha atribuído ao COMUC para atendimento e suporte ao 

Conselho; 

- Continuar utilizando o prédio da Estação Socorro para fins culturais e dar andamento 

ao Projeto “Estação Socorro”, revitalizando também os arredores; 
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- Fomentar a interação entre os diferentes seguimentos culturais para realizações de 

ações em conjunto das diversas manifestações artísticas;  

- Efetivar uma maior parceria entre a educação e a cultura na realização de projetos 

culturais; 

- Adequação e manutenção do teatro já existente no Centro Cultural, o que inclui: 

adaptação ao programa Socorro acessível, manutenção da parte hidráulica, iluminação, 

telhado, camarins, cortinas e piso do palco (trocar o linóleo);  

- Disponibilizar um espaço adequado para a congada que pudesse ser visitado por 

turistas, incluindo exposição das roupas, coroas e toda a estrutura necessária; 

- Manter a doação de uma cesta básica pra cada componente da Congada; 

- Manter a equipe de trabalho administrativa dos equipamentos Culturais (Centro 

Cultural, Museu e Biblioteca), com profissionais qualificados para que continuem 

atendendo adequadamente a demanda das diferentes representações e atividades 

culturais desenvolvidas;  

- Contratar um assessor de imprensa para a Secretaria de Cultura para dar suporte nas 

divulgações dos eventos, fazer a cobertura dos eventos e divulgar os resultados 

alcançados pelos projetos culturais desenvolvidos;  

- Conclusão das obras do Centro de Convenções que está inserido no projeto do Centro 

de Eventos “João Orlandi Pagliusi”, investindo na construção do Centro de Tradições 

Caipira - CTC, incluindo um palco; 

- Manter o prédio da Biblioteca Municipal como um espaço que recebe projetos, 

abrigando intercâmbios culturais, como exposições e saraus; 

- Manter a brinquedoteca no prédio da Biblioteca Municipal; 

- Restauração da pintura interna do Palácio das Águias; 

- Manutenção das melhorias feitas nas instalações no prédio atual da biblioteca, 

incluindo a segurança adquirida no prédio; 

- Recursos periódicos para compra de livros e assinaturas regulares de publicações; 

- Preservação dos Patrimônios Culturais;  

- Inspeção e manutenção da sinalização do patrimônio histórico, inclusive, a de 

acessibilidade; 
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- Fomento ao Espaço Artesanato na Casa do Turista, incluindo melhoria na iluminação; 

- Disponibilizar uma guardinha para o Espaço do Artesanato; 

- Fazer a manutenção adequada da sala de oficina de dança no Ginásio de Esportes com: 

som, ventilação, banheiros, espelhos, barras, tatame e piso linóleo. E equipar uma sala 

no Centro Cultural da mesma forma, para que assim possam ser desenvolvidas as 

oficinas de dança gratuitas; 

- Continuação do apoio da Secretaria de Cultura em todas as manifestações culturais 

voluntárias que acontecerem nos equipamentos municipais com o suporte para a 

realização do evento e divulgação; 

- Manter a Secretaria de Cultura equipada com computador, multifuncional, internet, 

câmera fotográfica, filmadora, DataShow, aparelho de DVD e cadeiras; 

- Continuação do apoio da Prefeitura para as ONGS culturais nas festividades da cidade; 

- Valorização do artista local; 

- Apoio a projetos artísticos; 

- Continuação no apoio na divulgação dos eventos em diversas mídias, como por 

exemplo: site da Prefeitura, mídias sociais, jornais, rádios e carros de som; 

- Auxílio a todos os grupos culturais da cidade com transporte para atividades realizadas 

na zona rural e em outras cidades; 

- O COMUC apoia a política administrativa dos demais Conselhos Municipais.  
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