23 de junho de 2010

Brasília, DF, Ano 3, Especial

Audiência Pública discute o Sistema Nacional de Cultura na Câmara Federal
Os membros do Colegiado Setorial do Livro, Leitura e
Literatura (CSLLL), órgão vinculado ao Ministério da Cultura
(MinC), participaram de audiência pública para discutir as
questões ligadas às propostas de estruturação, institucionalização e implementação do Sistema Nacional de Cultura
(SNC). A Presidente do CFB e integrante do Colegiado, Nêmora Rodrigues, esteve presente na oportunidade em que
foram apresentados os pontos básicos da Proposta de Emenda Constitucional (PEC 416/2005) e os encaminhamentos necessários à sua aprovação. Conforme o texto legal, o
SNC deverá ser organizado em regime de colaboração, de

forma descentralizada e participativa, instituindo um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas
de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre
os entes da federação e a sociedade, com o objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico por
meio do pleno exercício dos direitos culturais. O SNC abrange os órgãos responsáveis pela representação de
todas as manifestações artísticas e culturais, e se propõe a
ser a reunião das políticas públicas voltadas para a Cultura, congregando de forma organizada os diversos seguimentos públicos com participação da sociedade civil.

Nêmora Rodrigues e a Profª Juracy Saraiva, integrantes do
CSLL no seguimento mediação

Audiência com representantes do MinC e parlamentares

Colegiado discute o PNLLL e o Fundo Setorial
do Setorial do Livro, Leitura e Literatura
A Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, na qualidade
de integrante do Colegiado Setorial do Livro, Leitura e Literatura (CSLLL), órgão vinculado ao Ministério da Cultura
(MinC), participou das discussões em torno do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), por ocasião de reunião em
Brasília. Os membros do Colegiado discutiram também as
propostas de estruturação do respectivo Fundo Setorial. A
intenção do órgão é promover a regulamentação tanto do

Integrantes do CSLLL: a Pres. Nêmora Rodrigues, Nilton Bobatto e Mileide Flores, representantes da Região Sul e da Região
Nordeste, respectivamente

PNLL, quanto do fundo, visando assegurar a continuidade
das ações constantes de sua missão, sobretudo aquelas
que visam estabelecer os planos estaduais e municipais.
Por esta via será possível expandir o número de municípios que deverão aderir à participação nos programas voltados ao incentivo à leitura. Nêmora considera que é fundamental buscar a uma legislação que ampare todas as
questões relacionadas à promoção da leitura, sobretudo no
âmbito das bibliotecas públicas, cuja finalidade é a de possibilitar acesso ao conhecimento e ao lazer, conforme a
diversidade cultural e regional para uma cidadania plena.

Fabiano Piúba, Diretor de Livro, Leitura e Literatura do MinC,
na coordenação dos trabalhos
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