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Prezado (a) Senhor (a),

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, deste município:

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão é peça obrigatória do processo
de prestação de contas dos gestores da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO que o Relatório de gestão descreve as metas estabelecidas,
ações realizadas e resultados alcançados ao longo do exercício;
CONSIDERANDO o objetivo de registrar e contextualizar as ativídades
realizadas pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer que ao longo do ano de
2016 implantou e implementou programas, projetos e ações culturais,
esportivos e de lazer;
Encaminha ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, o Relatório de Gestão do
ano de 2016, para apreciação e encaminhamento aos órgãos pertinentes, bem
como para proceder à prestação de contas das atividades desenvolvidas por
esta secretaria no âmbito das Políticas Culturais e Esportivas do nosso
município.
Atenciosamente,

Paula Regir/a'de Castro
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

Prefeita: f/in. c*e Riacho do Santana
P R O T O C O L O N -^Q* 63.
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"A cultura é uma necessidade imprescindível de toda uma vida, é uma
dimensão constitutiva da existência humana, como as mãos são um atributo do
homem". (Miche! Parent)
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'NOSSA HISTORIA E O NOSSO MAIOR PATRIMÓNIO'

Quando pensamos em Património pensamos em um conjunto de bens
materiais e/ou imateriais que contam a história de um povo e sua relação com
o meio ambiente. É o legado que herdamos do passado e que transmitimos a
gerações futuras. A preservação do Património é que vai contar a história de
uma geração através de sua arquitetura, vestes, acessórios, mobílias,
utensílios, armas, ferramentas, meios de transportes, obras de arte,
documentos.
O Património Histórico é importante para a compreensão da identidade
histórica, para que os seus bens não se desarmonizem ou desequilibrem, e
para manter vivos os usos e costumes populares de uma determinada
sociedade, proporcionando a aquisição de conhecimentos para a compreensão
da história local, adequando-os à sua própria história, é com este objetivo de
"conscientizar" os indivíduos do valor do nosso Património que a Secretaria de
Cultura Esporte e Lazer vêm desenvolvendo ao longo desses três anos
relevantes trabalhos para a valorização do Património Histórico e Cultural de
Riacho de Santana.
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1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO

ÓRGÃO GESTOR
Prefeitura Municipal de Riacho de SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60
Endereço: Praça Monsenhor Tobias, 321, Centro
Gestor: Alan António Vieira - Prefeito Municipal
E-mail: alanantonio38@hotmail.com
Tel.: (77)3457-2049

ÓRGÃO GESTOR DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
Endereço: Praça Monsenhor Tobias, 28
Gestora: Paula Regina de Castro
Descrição:
A Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer (SMCEL) tem o papel de
cultivar, criar, estimular, promover e preservar as manifestações artísticas e
culturais locais. Seu objetivo é oferecer mais oportunidades de acesso à
Cultura, ou seja, ao Património Histórico e Cultural.planejando e coordenando
com regularidade a execução de programas culturais e esportivos de interesse
da população.
A gestão dos equipamentos esportivos é feita por meio do Departamento de
Esporte, que ao longo do ano implantou e implementou ações relevantes para
o fortalecimento do esporte amador, tendo em vista o desenvolvimento
humano, sócia! e cultural de crianças, adolescente, jovens e adultos.
Para aproximar a comunidade e despertar um sentimento de zelo pelos
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equipamentos culturais e esportivos, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer
conta com uma equipe organizada e formada por profissionais de produção
cultural, de eventos e comunicação que oferta um serviço de qualidade.
Missão: A Missão da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer de Riacho de
Santana, é identificar, preservar e valorizar os bens culturais; promover a
qualificação e a inovação da produção cultural do Município; fomentar as
diversas etapas da cadeia produtiva da cultura; democratizar e popularizar o
acesso à cultura.

Valores: Identidade e diversidade cultural; Preservação; Inclusão social;
Fomento; Experimentação; Inovação; Parceria; Ética; Compromisso;
Responsabilidade.

Visão: Desenvolvimento humano, Social e Económico;
Implantação de Políticas Públicas Culturais;
Preservação dos Valores Humanos e Culturais;
Nosso Lema: "NOSSA HISTORIA E O NOSSO MAIOR PATRIMÓNIO".
A cultura é uma expressão da construção humana. A cultura é construída
através do diálogo entre as pessoas no dia a dia. Nessa interação social é
construído gradativamente símbolos e significados que tem sentido a essas
pessoas, e são compartilhados entre elas. A construção de uma cultura está
repleta de elementos e significados que vão identificar esse povo como
pertencente a uma determinada comunidade ou região, diferenciando-os de
outras comunidades, surge assim, a identidade cultural.
O entendimento do significado de cultura subsidiará a compreensão das
raízes culturais. Quando nos referimos às raízes culturais estamos nos
referindo à sua origem, principio, ou seja, a forma como foi construída a
cultura de um povo, o que determina que alguns elementos ou algumas
manifestações culturais sejam considerados tipicamente desse povo. Assim
podemos afirmar que a NOSSA HISTÓRIA É O NOSSO MAIOR
PATRIMÓNIO.
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2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
l.Órgãos colegiados;
II. Chefe de Gabinete
1. Coordenação de Apoio Administrativo.
III. Departamento de Cultura
a. Divisão de Cultura.
1. Coordenação de Cultura
2. Subcoordenação de Leitura e Pesquisa
3. Coordenação de Música
4. Coordenação de Dança
4.1. Subcoordenação de Dança
5. Coordenação de Formação Cultural
b. Divisão de Património Histórico
1. Coordenação de Património Histórico
c. Divisão de Memória e Arquivo Público
1 .Coordenação de Memória e Arquivo Público
1.1 Subcoordenação de Memória e Arquivo Público
IV. Departamento de Esporte e Lazer.
a. Divisão de Esporte e Lazer
1. Coordenação de Esporte
1.1. Subcoordenação de Esporte l
1.2. Subcoordenação de Esporte II
1.3. Subcoordenação de Esporte II
3. INTRODUÇÃO
Embora os meios de comunicação, cada vez mais, tratem cultura como
sinónimo de entretenimento, e se perceba nas ações culturais e artísticas
principalmente seu valor como fonte de distração e lazer, é preciso entender a
cultura em seu sentido amplo, em seu real papel. A cultura é o elemento que
garante a todos - criadores, artistas e plateias - o direito à celebração de sua
identidade, à manifestação de sua sensibilidade e emoção, desenvolvendo, a
um só tempo, o espírito crítico, a imaginação e o sentido de coletividade, num
processo de conscientização, sociabilização e transformação social. Até
porque, toda transformação social tern mesmo seu começo no interior de cada
indivíduo. Num mundo cada vez rnais fragmentado, violento e sem rumos
definidos, nada poderia fazer mais sentido.
Assistir a uma peça de teatro, entrar no universo de um filme, participar de um
show musical, ler um livro: experiências culturais são viagens no tempo e no
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espaço, são mergulhos no fundo da alma, que recuperam memórias e
sensações, evocam as próprias vivências e abrem espaços para novos
aprendizados. Viver as potencialidades da cultura equivale a participar de uma
época, de uma história, de um povo, de um país, de um momento específico do
mundo. É celebrar, individual ou coletivamente, a experiência humana sobre a
terra.
Neste sentido, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer norteia toda
sua atuação, procurando de forma inovadora criar mecanismo de difusão,
fomento e expansão da produção de bens e produtos culturais por meio de
novos projetos e da continuidade dos antigos. Essa opção valoriza o papel do
setor público na qualidade de propulsor, indutor e incentivador dos mesmos no
âmbito da cidade de Riacho de Santana.
Essa escolha nos remete a um balanço de 2016 com saldo muito positivo, visto
que além das atividades anteriormente desenvolvidas e mantidas, foram
aprimoradas variadas formas de trabalho, dentre elas, o desenvolvimento de
projetos estruturais de longo prazo, voltados para a ressignificação e
valorização das tradições e movimentos culturais e a democratização do
acesso à cultura.
Essa forma de atuação foi fundamentada a partir de um conjunto de ações que
compreendem o desenvolvimento de programas de cultura, programas de
difusão e de fomento à produção cultural.
Estabelecendo como pilares de sustentação desse trabalho o respeito à
diversidade, a democratização do acesso e a ampla participação de todos os
atores envolvidos na formulação e concepção de uma verdadeira Política
Pública de Cultura, de forma a tornar a vida cultural desta cidade cada vez
mais arrojada e de qualidade, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer registra neste relatório o resultado do trabalho que desenvolveu ao longo
de 2016, certa de que sua atuação muito contribuiu para o processo coletivo de
construção de novos caminhos, sobretudo com a dimensão e expectativa que
esta cidade merece.
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4.

FOME DE CULTURA

"Você tem fome de que?
A gente não quer só comida,
A gente quer comida,
Diversão e arte". ("Comida", Titãs, 1987)
O ser humano, em sua visão, necessita também de arte, de cultura, de
diversão. E, mais do que sair para onde quer, anseia liberdade; poder decidir
sobre a própria história. Para entender melhor fome de cultura é de relevância
conhecer o significado de Cultura nas diversas áreas:
Conhecimento:
Cultura é: sabedoria, estudo, sapiência, competência.
Coletividade de indivíduos:
Raça, descendência, linhagem, classe j grupo, etnia, povo, geração.
Costumes predominantes:
Comportamentos, costumes, hábitos.
Civilização:
Desenvolvimento, civilização, progresso.
Em nosso município principalmente nas comunidades rurais, notificamos que
em seus diversos extratos, a comunidade clama por vocalização, por oferta de
espaços de lazer e convívio, por descentralização e regionalização, pela
universalização da expressão artística, correspondendo ao acesso à
representação e à participação cultural. Há fome de cultura no ar. E pensando
na melhoria da qualidade de vida dessas comunidades a Prefeitura Municipal
de Riacho de Santana através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer investiram de forma significativa na Cultura, no Lazer e no Esporte,
buscando atender a sede e interior do município, dando ênfase às
Comunidades Tradicionais e de Agricultura Familiar por meio do Programa
Arca das Letras e a introdução do Agente Cultural na Comunidade, exposições
artísticas culturais, instalação do sistema de som "Voz da Alfaiataria Fraga",
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fortalecimento do Esporte com ampliação da Escolinha de Iniciação Esportiva e
construção de quadras poliesportiva no interior do município, dentre outras
ações.
Ao contrário do que ocorre na economia, na cultura a oferta induz a procura. A
perspectiva de atendimento desse clamor depende da construção de uma
política cultura! em que se alcance o equilíbrio e complementaridade entre
ações do poder público municipal e a participação direta dos grupos, entidades
e associações no fortalecimento cultural, considerando que as pessoas não
vivem no País, nem no Estado, elas vivem na sua Cidade. Por este motivo, a
gestão municipal é mais concreta e mais palpável, tem o gosto da experiência
de compartilhar o território físico e de disputar o simbólico.
A administração municipal tem apoiado e buscado o fortalecimento a nossa
cultura, mesmo não dispondo de recursos voltados exclusivamente para o
fomento às atividades culturais. As dificuldades encontradas na gestão desta
política são visíveis nos espaços perdidos ainda existentes em nossa cidade,
onde poderia ser palco para reviver as memórias. Contudo, rompendo as
barreiras, iniciamos este ano, de forma mais eficiente, a busca por esses
espaços culturais, com uma significativa programação por parte da Biblioteca
Municipal, apresentações de grupos, artistas da terra e exposições das
culturais de raízes, destacando a Folia de Reis, atividades esportivas e
promoções do lazer e entretenimento.
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5. NOSSO PATRIMÓNIO

Nas questões relativas ao Património Histórico a dificuldade está em conciliar
restauro e conservação com o novo uso do imóvel. Em 2016, tivemos a visita
de representantes do IPAC e IPHAM, onde foram catalogados alguns dos
casarões ainda existentes, estando entre eles, A CASA DA LUA, CASA DO
SOL, CADEIA PÚBLICA, SOBRADO DOS CARDOSO, SOBRADO DOS
CARVALHOS, COMUNIDADE QUILOMBOLA LARGO DA VITÓRIA. Na
ocasião o município foi orientado no que se refere à criação da Lei de
Preservação Patrimonial. Lei esta que já se encontra elaborada, em fase de
encaminhamento a Câmara Municipal em 2017 para aprovação. Esta atívidade
contou com a participação do Conselho Municipal de Cultura e do Poder
Público Municipal que manifesta interesse ern proceder com atos legais que
garanta a preservação do nosso Património.
Vale ressaltar que temos em nossos arquivos documentos que comprovam o
registro de casarões, igreja, ruas e um engenho que já não existe mais junto ao
IFAN. Porém não registramos uma efetivação do referido órgão no que se
refere à Política de Preservação Patrimonial.
Durante esses quatro anos buscamos desenvolver atividades relacionadas ao
nosso Património, atingindo bons resultados no que se refere ao Património
Imaterial, com o fortalecimento das manifestações culturais do nosso povo,
folia de reis, samba de roda e ainda as quermesses, lapinhas, rodas de viola,
cantigas de roda, festas juninas, carnaval das antigas, além da valorização ao
artesanato, objetos e utensílios antigos. Tivemos um grande destaque à
CAVALHADA MOURAMA, uma tradição centenária que marca a história de
muitas gerações.
A cavalhada Mourama é uma manifestação religiosa e cultural que surgiu na
península ibérica, com o objetivo de expandir e firmar o cristianismo, bem como
demarcar territórios cristãos contra a invasão do íslamismo. A encenação da
luta travada tem como pano de fundo as comemorações pela vitória de
Reconquista da Península Ibérica e a submissão de líderes muçulmanos
quando se rendem e entregam as chaves de cidades reconquistadas pelo
cristianismo.
É a Cavalhada Mourama, drama cénico que foi incorporado às nossas
manifestações culturais, e hoje se consubstancia como um legado de nossos
conterrâneos que durante tantos anos tão bem representou esta manifestação
cultural, cabendo a nós o resgate e o fortalecimento não apenas da cavalhada
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Mourarna, mas de tantas outras manifestações culturais materiais e imitareis
que se constitui como património cultural.
No dia 30 de maio é realizada no município de Riacho de Santana-Ba, a festa
em homenagem a Nossa Senhora da Glória, Padroeira da cidade. Além das
atividades religiosas, como Celebração da Santa Missa e Procissão a
população local relembra e aguarda com muita expectativa e animação, a
atração teatral da Cavalhada Mourama, realizada pelos munícipes.
A cavalhada é, considerada, pela população riachense como património
imaterial da nossa cultura e o resgate da cultura local é uma prática cidadã. Ao
resgatar esse fragmento da memória histórica local, falamos como homens e
mulheres de determinado tempo e lugar, envolvidos de diversas maneiras em
sua história, como autores de seus dramas, por mais insignificantes que sejam
de nossa época, e igualmente como pessoas, como observadores cujas
opiniões sobre a cultura foram formadas pelo que consideramos fatos
históricos cruciais.

li
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6. AÇÕES DESENVOLVIDAS

6.1. ESTIMULO A LEITURA

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e lazer além de manter atividades já
existentes deu ênfase à leitura de forma a contribuir com a formação do
cidadão, objetivando assim, a valorização da leitura, o acesso aos livros, a
qualificação das bibliotecas municipais e a expansão de espaços públicos com
atividades literárias. Através deste, a cadeia criativa, a mediadora e a produtiva
do livro e da leitura também se fortalecem.

•

TRILHA DA LEITURA:

Em tempos onde as tecnologias (celular, televisão, computador, Playstation,
etc.) vem ganhando cada vez mais espaço no âmbito social, buscar meios para
que as crianças se interessem pela leitura dos mais diversos géneros textuais
não é tarefa das mais fáceis, mas é fundamental para formar leitores habituais
e cidadãos bem-inforrnados, pois através do contato diário com as mais
variadas formas de leitura orais ou escritas, é que se desenvolvem as
competências linguísticas e comunicativas.
Assim, com o propósito de fomentar o hábito da leitura e torná-la um exercício
diário, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e lazer juntamente com
demais secretarias municipais, realizou no dia 28 de abril, o 111 Circuito Cultural:
Na Trilha da Leitura, cujo tema: Nossa gente tem história, faz arte, canta,
dança, ler, escreve e pinta o sete, buscou retratar a história cultural e
patrimonial da cidade e de seus cidadãos, bem como reunir os diversos artistas
da cidade. Conscientes que "Livros transformam o mundo, livros transformam
pessoas" o público escolar e a comunidade local, tiveram acesso, às mais
diversas formas de leitura com apresentação de teatro de fantoche, poemas,
contos, lendas, receitas, causos, cordéis, músicas, artesanato, danças,
cantigas de roda, reisado, dentre outros, propiciando de forma lúdica o
significado da leitura.

•

ARCA DAS LETRAS
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É um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, desenvolvido por
meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento em parceria com
a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. O Programa tem como
objetivo incentivar a leitura no meio rural através da implantação de bibliotecas,
da formação de agentes de leitura e distribuição de acervos ern comunidades
tradicionais, assentamentos da reforma agrária, comunidades ribeirinhas,
extrativistas, quilombolas, indígenas, agricultura familiar e pescadores. As
bibliotecas implantadas contam com a participação da comunidade na
indicação do agente de leitura, contribuindo para a boa utilização dos livros e
apoio a educação formal e não formal nas comunidades rurais.
O Programa Arca das Letras tem ainda papel fundamental na consolidação de
práticas sociais de incentivo à leitura que influenciam o resgate cultural e
histórico das comunidades rurais promovendo a melhoria educacional dos
moradores do campo.
Dessa forma implantamos o programa nas comunidades quilombolas e de
agricultura familiar, entregando um total de dez arcas, onde ao longo do ano
acompanhamos e desenvolvemos atividades de incentivo às práticas da leitura,
resgatando e fortalecendo a identidade cultural das comunidades. Os agentes
de leitura foram preparados, capacitados e acompanhados no desempenho da
função, atuando diretamente com a comunidade, onde puderam identificar,
cadastrar e fortalecer as manifestações culturais.

-

BIBLIOTECA MUNICIPAL COSME DE FARAIS

Segundo dados estatísticos da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil,
realizado pelo Instituto Pró-Livro em 2011, no ranking de preferências de
atividades no tempo livre a leitura está em sétima posição no Brasil, enquanto a
televisão aparece como favorita em primeiro lugar. Estes dados são
preocupantes, visto que o aumento no índice de Analfabetismo Funcional, entre
a faixa etária de 15 a 64 anos está crescendo. As pessoas em seu tempo livre
estão preferindo outras mídias e a leitura deixa de ser a mais atrativa. Esta
situação nos leva a refletir sobre a educação e a necessidade de investir em
mecanismos que favoreçam estímulos e incentivos a leitura.
Neste contexto, a biblioteca constitui apoio à engrenagem educacional por
possibilitar ações de incentivo à leitura, servindo como elo multiplicador de
informações através do desenvolvimento da sua estrutura e de projetos como:
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Semana do Livro Infantil (11 a 15 / 04): Nesta, o público infanto-juvenil visita
a Biblioteca que os aguarda com uma programação voltada para despertar o
interesse a leitura, bem como valorizar o livro e sua importância por meio de
debates, competições de conhecimento, leitura e dramatização dos livros de
Monteiro Lobato.
Livros na Praça: O projeto ocorreu nos meses de maio e junho, tendo como
intuito dar oportunidade de leitura a todos, em um ambiente não convencional
que funciona como uma biblioteca móvel, criando um espaço livre de
aproximação entre autores e leitores.
Neste espado, ocorre leitura compartilhada, Contação de historia, exposição
de obras literárias, sendo em sua maioria de autores brasileiros e contribuindo
assim na formação de leitores.
Gincana Literária: A gincana foi realizada com o objetivo de levar ao público
estudantil uma forma lúdica de aprendizagem, por meio dos géneros da
Literatura Brasileira. Foram formadas equipes e durante toda a semana a sede
da Biblioteca recebeu os inscritos que cumpriam as tarefas previstas e
organizadas anteriormente, conforme regimento. Foram atendidos uma média
de 250 alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.
Literatura Circular: Sob a coordenação da Biblioteca Municipal Cosme de
Farias a LITERAURA circulou por toda a nossa cidade. Vários pontos foram
escolhidos para receber o banner que trazia a frase, a poesia, a música, o
verso ou o texto, os monitores passavam constantemente por esses lugares
incentivando a leitura do material.
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6.2. ESTÍMULO À PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA

Objetiva a valorização e conservação da memória histórica e cultural dos
cidadãos e da cidade de Riacho de Santana e procura permanentemente,
revitalizar o acervo da instituição, contribuindo para a preservação do mesmo.

•

ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

O arquivo público constitui um local de guarda, preservação, organização,
acesso e difusão de acervos documentais de memória da nossa sociedade.
Sua documentação de imensurável valor histórico é fonte de pesquisa para
estudantes e diferentes pesquisadores.
Alberga, sobretudo, acervos documentais de guarda permanente, ou seja, que
já cumpriram a função para a qual foram produzidos e já se observou para
eles, o prazo de guarda junto ao produtor/acumulador (as secretarias que
compõem a Prefeitura e Câmara de Vereadores do Município).
Ao longo do ano o Arquivo Público Municipal fez parte dos projetos
desenvolvidos por esta secretaria e manteve atuante no que se refere aos
programas de educação patrimonial, atendendo o público estudantil e a
comunidade em geral que constantemente busca as informações e os
conhecimentos guardados nos documentos pertencentes ao acervo do Arquivo
Público Municipal. A fim de ampliar o nível de pesquisa foi criado e alimentado
com informações importantes um site oficial do Arquivo Público Municipal.
O trabalho de emissão de documentos foi constante o que justifica a
necessidades de ampliação da equipe responsável pela busca de certidões de
tempo de serviço para fins de aposentadoria.

•

GALERIA DE FOTOS

A sociedade tem mostrado um crescente interesse pelas fotografias históricas.
Os costumes e paisagens do passado, reforçados pelo nostálgico do preto e
branco ou do sépia, encantam até mesmo os menos interessados na memória
cultural.
A fotografia está entre os grandes documentos para se fazer história, por
consistir de provas de que algo aconteceu. Permite conhecer a riqueza da vida,
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a expressão do indivíduo, da face, do retrato e, também, expressão da vida
ordinária do camponês, do padre, do soldado, etc. A imagem mostra toda a
riqueza do simples ato de ver, por ser um texto visual que exprime a plenitude
do humanismo.
Assim, considerando a importância da imagem fotográfica para resguardar a
memória cultural e patrimonial de Riacho de Santana a Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer mantêm, em sua sede, um acervo fotográfico
diversificado, frequentemente visitado pela comunidade local. A galeria de fotos
marca o registro histórico e cultural do nosso povo e fomentam memórias
positivas na construção da nossa cultura.

•

QUERMESSE DA PADROEIRA

Considerando a festa da Padroeira de Riacho de Santana como manifestação
cultural que perdura desde a elevação da cidade em vila, a Secretaria de
Cultura Esporte e Lazer, inserida no projeto Diocesano Paroquial participou da
programação apresentada pela PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.
Assim a equipe da secretaria foi inserida nas atividades culturais e participou
ativamente na quermesse, desenvolvendo no salão paroquial, atividades
recreativas para o público infanto-juvenil, que se divertiram com brincadeiras
como bingo, pescaria, tomba latas, pinturas, etc.

-

DESFILE DIA 7 DE SETEMBRO

O desfile cívico do dia 7 de Setembro serve justamente para lembrar uma data
que simboliza a liberdade política, económica e social do país. Considerando a
importância desta data que simboliza a autonomia conquistada e a
determinação do brasileiro, característica inerente dessa população. O projeto
foi pensado e idealizado pela Loja Maçónica e a Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer entra como parceira na realização do desfile Cívico.
Muitas foram às apresentações culturais e os momentos que nos fizeram
relembrar e reviver os Desfiles de Sete de Setembro que por muito tempo fez
parte da nossa história, onde se marchava pelas ruas demonstrando o amor e
respeito à pátria
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A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer desenvolveu o tema: "A PAZ É A
GENTE QUE FAZ" que foi desenvolvido pelos alunos da Escolinha de Iniciação
Esportiva.

-

QUILOMBOS: IDENTIDADE, SABERES E FAZERES

Projeto realizado no mês de novembro nas comunidades rurais tradicionais
(Sambaíba, Rio do Tanque, Mata do Sapé, Duas Lagoas, Agreste, Agrestinho,
Gatos de Vesperina) em detrimento ao Dia da Consciência Negra. Teve por
objetívo proporcionar momentos de reflexão, debates e conhecimento sobre a
cultura de cada Comunidade Quilombola, desenvolvendo um trabalho de
valorização da cultura local.
No decorrer das semanas de novembro, foram realizados nestas comunidades
atividades como: palestras, com temáticas relacionadas ao projeto,
homenagens às personalidades da comunidade (parteiras, benzedeiras,
moradores antigos, etc.) e noite cultural, com tema: Recite e Cante.
Para finalizar o projeto foi realizado um Chá Cultural, dividido em três
momentos: 1°: MEMÓRIAS DO QUILOMBO; 2°: RAÍZES DA NOSSA
HISTÓRIA; 3°: QUILOMBOS QUE CANTAM, DANÇAM E ENCANTAM;
Durante o desenvolvimento destes três momentos, houve socialização de
ideias e apreciação dos saberes e fazeres das comunidades, bem como
apresentação de danças como samba de roda, apresentação de capoeira,
apresentação do grupo de reisado, declamação de cordel e poesia, desfile da
beleza negra.
•

ORNAMENTAÇÃO NATALINA

A Praça Monsenhor Tobias é transformada em um cenário de luzes com
enfeites natalinos como trenós, henas, papai Noel, árvores, figuras natalinas,
etc. A Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer produz e confecciona
adereços natalinos que também são utilizados na decoração.
Durante todtí o mês de dezembro a Praça Monsenhor passa a ser o ponto de
encontro das famílias, onde as crianças se divertiam e se encantavam com a
beleza natalina.

FOLIA DE REIS
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De origem portuguesa, a Folia de Reis é uma Festa católica ligada à
comemoração do Natal, onde segundo a lenda, quando Jesus nasceu, três
Reis Magos foram visitá-lo, levando presentes.
Essa data, fixada em 06 de janeiro, passou a ter grande importância em países
de origem latina, especialmente os que a cultura é de origem espanhola. Em
alguns lugares esta comemoração se tornou mais importante até que o próprio
Natal.
A Folia de Reis é uma das manifestações culturais mais antigas da nossa
comunidade, o que justifica os investimentos da administração municipal no
que se refere às ações de fortalecimento e valorização dessa atividade. Ao
longo desses anos, os grupos identificados foram contemplados com novos
instrumentos, vestimentas e ajuda de custo para desenvolvimento das
cantorias.
No ano de 2013 a equipe da Secretaria de Cultura em visita às comunidades
identificou e cadastrou os grupos de reísados, com o intuito de fomentar um
banco de dados identificando o histórico de cada grupo de Reis, o que nos deu
suporte para atuar diretamente com cada grupo, buscando atender os anseios
e necessidades individuais.
Este ano, as atividades relacionadas à Folia de Reis foram mais uma vez
motivadas e organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.
Com o cadastro de novos grupos, uniformes novos, aquisição de instrumentos
a atividade ganhou força. No dia seis de janeiro realizamos o encontro de reis
com desfile pelas ruas da cidade, encerrando na Igreja Matriz, onde aconteceu
a celebração da Santa Missa.

•

A VOZ DA ALFAIATARIA FRAGA

A Voz da Alfaiataria Fraga é parte integrante do Património Cultural de Riacho
de Santana, Dalcy Fraga idealizador do projeto viveu sua vida dedicando a
arte. Alfaiate e amante da boa música, responsável por boa parte da alfaiataria
masculina da cidade, enquanto costurava curtia o som de sua vitrola e seus
discos de vinil. A Praça da Igreja e a Praça do Antigo mercado receberam as
instalações e execução do seu projeto, assim Dalcy Fraga viveu toda a sua
vida, transmitindo energia e entusiasmo por meio da música. Este ano, a
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer reinstalou o sistema de auto
falante trazendo à população "A Voz da Alfaiataria Fraga", a base foi instalada
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na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, residência de
Dalcy Fraga, nos horários e repertório costumeiro.
Para apresentação do novo e tradicional programa foi organizado um chá
cultural que trouxe á memória a história de vida do saudoso Dalcy Fraga.
-

CARNAVAL DAS ANTIGAS

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, vêm buscando perpetuar o
Carnaval em nossa cidade, por meio do resgate e fortalecimento da cultura
carnavalesca. No ano de 2016 o carnaval foi ampliado com programação na
Praça da Paquera, durante três dias. A abertura oficial do carnaval aconteceu
no dia 06 de fevereiro com o tema a "MAGIA DO CARNAVAL DAS
ANTIGAS". O tema sugerido pela mesma vem resgatando o carnaval local
com o intuito de fortalecer a atividade carnavalesca, reviver e vivenciar
momentos de envolvimento e participação social por meio da música e da folia.
A programação se deu por meio de desfile de bloco com fantasias que traziam
a MAGIA DOS ANTIGOS CARNAVAIS, no já tradicional Baile da Saudade. O
evento atendeu os anseios da juventude local com diversas atrações que
apresentaram uma variedade de ritmos e estilos musicais, atraindo atenção
dos foliões, dos populares e visitantes de várias cidades circunvizinhas.
6.3. ESTÍMULO A VALORIZAÇÃO DA CULTURA NAS COMUNIDADES
TRADICIONAIS

Estimular e valorizar a cultura das comunidades tradicionais foi uma das metas
da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer que por meio de diversas
atividades buscou resgatar a memória histórica e a identidade dos quilombos
rurais do município.
•

PROJETO NÓS DO QUILOMBO

O projeto NÓS DO QUILOMBO foi pensado e idealizado por esta secretaria
com o intuito de interiorizar as Políticas Culturais e possibilitar aos moradores
das comunidades tradicionais o acesso às mais diversas formar de se fazer
cultura e aín"da fortalecer, por meio de atividades e ações as manifestações
culturais, considerando a importância das culturas de raízes. Foi implantado em
todas as comunidades quílombolas que passaram a compreender e valorizar a
memória histórica como pratica de cidadania, bem como, o fortalecimento da
democracia, mantendo-se o respeito pelo património histórico das mesmas.
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•

ESPAÇO CULTURAL EM DUAS LAGOAS

A inauguração de um espaço cultural na Comunidade Tradicional de Duas
Lagoas representa uma grande conquista. A implantação deste tern por
finalidade construir laços com a comunidade, alérn de proporcionar espaço
físico para realização de aíividades culturais diversificadas. O espaço foi
totalmente reformado e entregue à comunidade para o desenvolvimento e
manutenção das atividades culturais realizadas pela Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer e também pela comunidade que deverá organizar um
calendário de eventos para crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosos.
O espaço recém instalado já foi palco de grandes realizações com pretensões
futuras de implantação de oficinas voltadas para a economia local.

•

AGENTES CULTURAIS

Considerando a relevância do contexto cultural e social das comunidades
quilombolas do nosso município, bem como a sua importância no contexto das
Políticas Culturais foi implantado mais um Programa que objetiva levar às
comunidades o acesso ao esporte, a cultura e o lazer. Esse compromisso foi
firmado com a própria comunidade que o avalia como uma grande conquista,
mesmo considerando as dificuldades em manter e desenvolver atividades
constantes, á comunidade conta com presença de um profissional que tem
como função catalogar, registrar, promover e fortalecer a cultura local.
Indicado pela própria comunidade, o agente cultural é responsável peio resgate
e fortalecimento dos aspectos da identidade cultural da mesma através da
ressignificação das práticas e manifestações culturais, das tradições, além de
identificar, proteger e valorizar o Património Cultural Material e Imaterial e
mobilizar a comunidade em prol de ações de incentivo a participação e prática
cotidiana de defesa do rnesmo. Dez comunidades foram contempladas com
essa grandiosa ação, estando entre elas duas comunidades da agricultura
familiar.

6.4. ESTIMULO A FORMAÇÃO
FORTALECIMENTO DA REDE

E

CAPACITAÇÃO

DA

EQUIPE

E
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Objetiva a profissionalização de servidores e colaboradores da cultura, esporte
e lazer, alçando significativo número de capacitações e treinamentos,
fortalecendo 'através deste, o vinculo com a Rede de Cooperação Cultural do
Velho Chico.

•

CAPACITAÇÃO DOS AGENTES CULTURAIS

A capacitação dos agentes culturais ocorreu na sede da Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte e Lazer no mês de maio e foi realizada pelo representante
territorial de cultura do Velho Chio (SECULT - Secretaria de Cultura do Estado
da Bahia) que trouxe uma discussão em torno dos aspectos relevantes para a
formação do agente na busca da consolidação das Políticas Públicas,
considerando a leitura, a literatura, a arte, o património como importantes
mecanismos de fortalecimento a identidade local. A formação dos agentes
culturais foi constante durante todo o ano, com pautas organizadas e
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

•

CURSO DE FORMAÇÃO EM PROJETOS

Curso oferecido pela Rede de Cooperação Cultural do Velho Chico, realizado
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e lazer no auditório do
Colégio Maria Amaral Guimarães Gondim e também na comunidade rural de
Santa Rita. teve por objetívo capacitar não só os funcionários da secretaria,
mas também artistas, produtores culturais do município e agentes culturais,
para elaboração de projetos, por meio do conhecimento de técnicas e
procedimentos metodológicos da produção, e do contato com o ambiente e a
prática das organizações culturais.

-

CAMARÁ TEMÁTICA

Participação direta da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer nas
questões culturais envolvendo o Território Velho Chico. A Câmara desenvolve
encontros no território com participação dos municípios e tem como prioridade
a discussão da gestão cultural.

ENCONTROS E CURSOS DE FORMAÇÃO
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A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e lazer buscou ao longo do ano
participar de encontros, seminários, reuniões e cursos de formação tanto na
área cultural quanto esportiva, viabilizando a participação do secretário da
pasta, bem como dos agentes e profissionais da área em eventos promovidos
pelo Território e pela SECULT.

6.5. ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

A cultura é uma produção da comunidade, ela produz e reproduz a sua história
e foi pensando nisso que buscamos incentivar e aprimorar a forma de
participação da sociedade civil na gestão das Políticas Pública Culturais. Várias
foram às ações utilizadas e resultado foi satisfatório, pois vivemos em um
momento onde as pessoas reconhecer a cultura como uma necessidade vital
do ser humano.

-

l FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA

O Fórum Municipal de Cultura é um espaço de articulação, intervenção, troca
de experiências e debate, visando construir alternativas para o
desenvolvimento social e cultural do município através das políticas culturais,
com a participação ativa da sociedade civil. O l Fórum Municipal de Riacho de
Santana teve
como tema:
"Construindo
alternativas
para
o
desenvolvimento social e cultural do município".
Convocado através do decreto de n° 91 teve como objetivos: Discutir a cultura
do município, estimulando relações de parceria e ações conjuntas entre
governo municipal e sociedade civil; Promover o debate entre artistas,
produtores, gestores, estudiosos, pesquisadores, investidores e demais
protagonistas da cultura, valorizando a diversidade das expressões e o
pluralismo das opiniões; Eleger os membros para composição do Conselho
Municipal de Cultura com base nos critérios estabelecidos na lei 136/2009.
Contou com uma participação significativa de todos os cidadãos, consumidores
e produtores de cultura, artistas, grupos culturais, educadores, representantes
dos programas sociais, representantes de Órgãos Públicos municipais e
representantes do Território Velho Chico, que conduziu todo o processo.

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
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A implantação do Conselho Municipal de Cultura traz importantes resultados de
ordem Política Administrativa. Visto tratar-se de um instrumento de
democratização da gestão cultural e, como consequência, contribuir [Dará maior
participação ^da sociedade na elaboração da Política Cultural, ampliando o
direito do cidadão à participação nas decisões governamentais.
O Conselho Municipal de Cultura de Riacho de Santana criado através da Lei
n° 136/2009 e regulamentado em 2016 através do decreto de n° 40, é
composto por 24 conselheiros titulares sendo 12 representantes do Poder
Público e 12 representantes da Sociedade Civil. Esta é uma ação de suma
importância para a elaboração de diretrizes para a Política Municipal de
Cultura, bem como implantar e implementar programas, projetos e ações.
•

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A Secretaria de Cultura executou em detrimento ao Dia Internacional da
Mulher, o Projeto "LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER", que teve
como proposta desenvolver uma reflexão a partir dos direitos humanos das
mulheres, fortalecendo a discussão crítica sobre a formação das noções de
cidadania e de direitos das mulheres, promovendo através das ações
desenvolvidas a importância da mulher na comunidade riachense. A atividade
atingiu um número significativo de mulheres na sede e interior do município, em
especial as mulheres quilombolas, que participaram ativamente de toda a
programação prevista no projeto cultural e social: "LUGAR DE MULHER É
ONDE ELA QUISER".

6.6. ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER

Objetiva a valorização das práticas esportivas e atividade recreativas de lazer
que estimulam a coordenação motora e ajudam no desenvolvimento intelectual
e social da criança, do adolescentej do jovem e de toda a comunidade que se
interessar pelo esporte.

•

ESCOLINHA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA

A Secretaria de Cultura Esporte e Lazer desenvolveu, ao longo deste ano,
atividades com o objetivo de promover a integração entre os participantes em
diversas modalidades esportivas. A Escolinha de Iniciação Esportiva do
Município atende uma média de trezentas crianças e adolescentes com a faixa
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etária de idade entre 07 a 17 anos, na modalidade Futebol e Futsal. As
atividades são realizadas no Estádio Municipal Jason Ferreira Neto com
monitores qualificados que desenvolvem diversos exercícios que além se
serem úteis afasta o risco de obesidade, estimula a coordenação motora e
ajuda no desenvolvimento intelectual da criança.
Assim, a Escolinha de Iniciação Esportiva tem o objetivo de ensinar às crianças
e adolescentes a prática esportiva, fornecendo subsídios para que estas se
tornem mais autónomas e críticas, ocasionando uma transformação nas suas
vidas, através do ensino de um esporte qualificado e acompanhado por
profissionais comprometidos com a missão de educar.
As principais atividades desenvolvidas durante o ano foram:
Futsal masculino e feminino;
Futebol de campo masculino;
Basquete masculino e feminino;
Handebol masculino

-

CAMPEONATO RIACHENSE DE FUTEBOL

Grande é o número de clubes e times que preservam a cultura do futebol em
nosso município, essa prática envolve não só os jogadores, mas toda a
comunidade riachense. O Campeonato Municipal é uma realização da
Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e lazer e é organizado
pela LÍDER - Liga Desportiva Riachense que promove os jogos que compõe
cada rodada do Campeonato. O evento acontece no Estádio Jason Ferreira
Neto e envolvendo não só os atletas, mas a comunidade local e municípios
circunvizinhos. As rodadas dos campeonatos acontecem geralmente aos
sábados e domingos com público expressivo, onde todas as equipes
participantes dos torneios são filiadas a LÍDER que tem como prioridade a
produção de competições e execução das atividades esportivas, contamos com
a participação de dez clubes, com uma média de duzentos e cinquenta atletas,
sendo na sua grande maioria da cidade e zona rural do nosso município.
O resultado do Campeonato entra para a história do futebol riachense,
sagrando se campeão inédito o Cruzeiro Esporte Clube, em segundo lugar com
mérito ficou a equipe do São João Esporte Clube.

24

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA
Praça Monsenhor Tobias, 321
CNPJ: 14.105.191/0001-60
-

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

O esporte constitui urna construção cultural da sociedade e seus valores estão
agregados à sua prática. Para garantir que o esporte cumpra seu papel
enquanto elemento fundamental para a qualidade de vida da população é
essencial a existência de espaços esportivos adequados. Sendo assim, o
município enfatiza a importância dos equipamentos de esportes no cotidiano
dos cidadãos, e é possível verificar a inegável influência destes na cultura e no
desenvolvimento urbanístico da cidade.
Assim o investimento em reformas e construção de equipamentos esportivos
foi bastante enfatizado na gestão municipal, considerando sua importância para
o desenvolvimento social e cultural da pessoa humana. Durante o ano de 2016,
através do Ministério do Esporte foram entregues as quadras do Bairro Jardim
Imperial e Comunidade Brejo São José. E,com recursos próprios mantivemos o
Estádio Jason Ferreira Neto dando condições adequadas ao seu
funcionamento e ainda reformas de campos de várzea nas comunidades
rurais.
•

PASSEIO CICLÍSTICO

Ainda pensando no bem estar das crianças, jovens e adolescentes
organizamos o Primeiro Passeio Ciclístico em comemoração ao dia das
crianças. Dentre outros aspectos objetivamos incentivar o uso da bicicleta de
forma correta, saudável e sustentável.
O primeiro passeio ciclístico contou com a participação de cento e cinquenta
crianças e adolescentes utilizando camisetas padronizadas que garantiu uma
maior visibilidade ao evento. Atendemos crianças e adolescentes entre 8 a 16
anos de ambos o sexo. O percurso foi bem dinâmico, percorrendo as ruas do
centro da cidade, onde percebemos o envolvimento da comunidade que
assistia o desfile da criançada.
Para maior organização contamos com a importante parceria da Secretaria
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social,
priorizando assim alunos da rede municipal de ensino e usuários dos
programas sociais. Contamos ainda com o apoio da Guarda Municipal e da
Policia Militar, com carros de apoio, ambulância e toda equipe das secretarias
com os equipamentos necessários para garantir o sucesso do evento.

TORNEIO TIRADENTES
25

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA
Praça Monsenhor Tobias, 321
CNPJ: 14.105.191/0001-60
Em abril do mesmo ano realizamos também o primeiro Torneio Tiradentes de
Futebol sub 17, tivemos a participação de um número satisfatório de clubes,
tendo como campeão o Esporte clube Castelo Branco e em segundo lugar o
Cruzeiro Esporte Clube, Ao final do torneio foram premiados o campeão e o
vice corn trofeus e medalhas, essa foi mais uma ação de incentivo as práticas
esportivas.
Realizamos ainda Torneios de Futsal masculino e feminino na quadra do Bairro
Perau, na Comunidade de Brejo de São José, Jardim Imperial, Praças das
Mangueiras e ern outras quadras existentes no município. A atividade envolveu
a comunidade e contou com um público significativo.

•

CURSO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS E TÉCNICO DE FUTEBOL

Em parceria com a SUDESB ~ Superintendência do Desporto da Bahia
realizamos o primeiro curso de formação de árbitros em atendimento a uma
demanda do município. A programação contou com aulas práticas e teóricas,
atendendo uma média de 30 pessoas, da sede e zona rural, corn experiência
na área de arbitragem.
O evento aconteceu no Colégio Municipal Maria Amara! Guimarães Gondim e
no Estádio Jason Ferreira Neto, atingindo toda a expectativa do público que
avaliou positivamente a iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer.

-

PINTANDO O 7 NA SEMANA DA CRIANÇA

A Atividade Pintando o 7 chega a comunidade rural. A equipe de esporte
integrada aos agentes culturais e agentes de leitura do município realizou urna
semana recreativa com as crianças das comunidades rurais atendidas pelo
Programa Arca das Letras e Projeto: Nós do Quilombo (Barriguda, Santana,
Sambaíba, Duas Lagoas, Agreste, Mata do Sapé, Rio do Tanque, Agrestinho,
Paus Preto).
A atividade proporcionou às crianças uma semana de diversão, resgatando
brincadeiras antigas e mostrando a importância da preservação das raízes, por
meio do lazer, da cultura e do esporte.
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Muitas foram às ativídades propostas, pinturas, jogos recreativos, contacão de
histórias, roda de leitura, baleado, amarelinha, corrida de saco, teatro de
fantoche, cabo de guerra, dentre outras. Atendemos uma média de 800
crianças, muitas delas acompanhadas pelos pais que demonstraram a
satisfação em participar de momentos de lazer com os filhos.
Por fim, esta foi mais uma atividade de sucesso, interiorizar as políticas
culturais é uma das nossas metas. Além das brincadeiras, as crianças foram
contempladas também com brindes, lembranças e um lanche compartilhado.

6.7.

ESTÍMULO AOS ARTISTAS DA CIDADE

Objetivando o incentivo e a valorização dos artistas locais, buscamos ao longo
do ano integrar os artistas musicais às atividades desenvolvidas pelo
município. Para tanto realizamos um cadastro, onde identificamos o perfil de
cada um, bem como o seu estilo musical.
A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer oportunizou a participação
desses artistas nos eventos cíveis, bem como nas comemorações festivas
desenvolvidas durante o ano de 2016, a exemplo:
•

l Fórum Municipal de Cultura;
Espaço Cultural: "Quanto mais raiz melhor";

•

Circuito Cultural: Trilha da leitura;

•

Semana Cultural;

•

Aniversário da Cidade.
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7. ANIVERSARIO
SANTANA

DE

EMANCIPAÇÃO

POLÍTICA

DE

RIACHO

DE

SEMENTES DO TEMPO: 138 ANOS DE HISTÓRIA E MEMÓRIAS DA
NOSSA GENTE

Em 2016 a cidade de Riacho de Santana, localizada no sudoeste baiano,
completa seus 138 anos de Emancipação Política, data essa esperada por
todos os munícipes. A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer promove a festa da cidade considerando o desejo da
população no que se refere às atrações e programação cultural, procurando
manter a tradição que perdura a mais de 30 anos consecutivos.
Durante as semanas do mês de agosto que antecedem as festividades alusivas
aos 138 anos de Emancipação Política, a Secretaria de Cultura, Esporte e
Lazer realizou, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento a Semana Cultural que
contou com a seguinte programação:
Dia 09: Chá Cultural: A voz da alfaiataria Fraga;
•

Dia 10: Torneio de Futsal/Mostra de dança "bailando nos anos 60";

•

Dia 12: Espaço Cultural: "Quanto mais raiz Melhor";

•

Dia 13: Missa em ação de Graça pelos 138 anos de emancipação
política/ Espaço Cultural: Raízes da nossa música;
Dia 14: Espaço Cultural: Raízes da nossa música.

Toda a Programação relacionada ao "Espaço Cultural" acima identificado foi
realizada na Feira Agropecuária promovida pela Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento. Esse espaço oportunizou as comunidades a
apresentarem a sua cultura tanto no que se referem à economia quanto aos
costumes, crenças e tradições, os grupos culturais e os artistas locais também
tiveram espaço. Foi realizado ainda a II Mostra de Viola com participação de
violeiros da sede e zona rural do município.

28

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

ESTADO DA BAHIA
Praça Monsenhor Tobias, 321
CNPJ: 14.105.191/0001-60

8. TRANSVERSALIDADE: PARCERIA COM OUTRAS SECRETARIAS
A cultura toma lugar tão relevante na atualidade que caberia ocupar um maior
destaque na política e governança da cidade. Tal destaque nos obriga a pensála como dimensão transversal porque ultrapassa toda a complexa rede que
compõe a sociedade atual e simultaneamente transversa com todas as outras
esferas de governo.
Para que isso se opere, a política transversal da cultura com as diferentes
áreas tem como desafio ultrapassar as ações pontuais e apontar programas
continuados, com díretrizes e metas a serem alcançadas pelos setores dentro
de uma visão sistémica, de forma a impactar nas realidades locais e na
sociedade como um todo.
Nesse caminho procuramos desenvolver e realizar várias ações integradas,
visando não apenas o estreitamento das relações entre Secretarias, mas,
sobretudo um maior alcance de público. Em 2016 essas ações atingiram
variadas plateias e criaram uma zona de convergência da Cultura com as
demais áreas de atuação da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
•

Projeto Circuito Cultural: Na Trilha da Leitura

•

Programação do Dia Internacional da Mulher

•

Programa de combate ao mosquito Aedes Aegypt

•

Programa de combate ao Bullyng

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
•

Projeto Circuito Cultural; Na Trilha da Leitura
Programa Arca das Letras

•

Feira Agropecuária: Espaço Cultural: "Quanto mais raiz melhor"

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
•

Projeto Circuito Cultural: Na Trilha da Leitura

•

Semana Cultural - Sementes do Tempo: 138 anos de História e
Memórias da nossa Gente
29

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA
Praça Monsenhor Tobias, 321
CNPJ: 14.105.191/0001-60
Passeio Ciclístico
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Circuito Cultural: Na Trilha da Leitura
Outubro Rosa
•

Novembro Azul

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
•

Projeto Circuito Cultural: Na Trilha da Leitura
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9.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer vêm promovendo
significativos avanços ern sua gestão, que passam inclusive por um
aprimoramento da forma de participação da sociedade civil na gestão da
Política Pública Cultural.
Finalizando o Relatório de Gestão 2016, mencionamos ainda que além das
atividades especificadas neste documento, mantivemos um compromisso com
a gestão das Políticas Culturais do Município, atuando de forma direta no
fomento às atividades e manifestações Culturais, no apoio a grupos, a
produtores culturais, a iniciativas privadas.
Para melhor desenvolvimento da prática esportiva, no que se refere à
modalidade futebol de campo, buscamos por meio de atividades direcionadas
por profissionais incentivar os times do interior do município, atuando
diretamente com os atletas e proporcionando melhor desempenho aos
campeonatos locais.
É pertinente ressaltar ainda o investimento do município na manutenção da
participação de atletas das modalidades: FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL
MASCULINO E FEMININO, BASQUETE E VOLLEIBOL, nos eventos regionais.
No que se refere à parte burocrática, realizamos uma caminhada importante
para a efetivação do Sistema Municipal de Cultura, dialogando com o setor
jurídico da prefeituraj a implantação do Conselho Municipal de Políticas
Culturais e novos passos na elaboração do Plano Municipal de Cultura.
Ressaltamos ainda as atividades diárias desenvolvidas pela Biblioteca
Municipal Cosme de Farias com uma programação dinâmica e envolvente que
contribuem para a formação cultural da comunidade, bem como os trabalhos
realizados pelo Arquivo Público Municipal que organiza o acervo de
documentos oficiais do município cuja função é tornar disponíveis as
informações contidas no acervo documental sob sua guarda. Para que os
arquivos possam desempenhar suas funções, torna- se indispensável que os
documentos estejam dispostos de forma a servir ao usuário com e precisão e
rapidez. A metodologia adotada atende as necessidades da instituição a que
serve como também a cada estágio de evolução por que passam os arquivos.
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