
 
 

 

CARTA ABERTA – PACTO PELA CULTURA 

 

  O CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos 

Municípios do Alto Tietê, através da Câmara Técnica de Cultura 

integrada pelos gestores culturais das cidades de Arujá, Biritiba 

Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, 

Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, 

Santa Isabel e Suzano, vem oficialmente através desta carta 

manifestar o seu apoio aos Projetos de Lei em trâmite na Câmara 

dos Deputados (PLs 1075/2020 e apensos) e na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo (PL 253/2020), os quais são 

essenciais para minimizar os impactos que a pandemia do 

coronavírus gerou no setor cultural, garantindo subsistência mínima 

de trabalhadores e espaços culturais. 

  O apoio do CONDEMAT ratifica as manifestações das 

cidades consorciadas junto à ADIMC – Associação de Dirigentes 

Municipais de Cultura em âmbito regional, visto as dificuldades 

enfrentadas pelos gestores do Alto Tietê em manter o auxílio aos 

artistas dos mais variados segmentos culturais, assim como em 

desenvolver projetos alternativos para esse período de limitação do 

convívio social. 

  Nas 12 cidades consorciadas ao CONDEMAT vivem 

mais de três milhões de pessoas, sendo o segundo maior contingente 

populacional da Região Metropolitana de São Paulo depois da 

Capital. As atuais gestões municipais têm ampliado os esforços na 

valorização das manifestações culturais e, através do CONDEMAT, 

avançam também no intercâmbio regional de atividades, 

promovendo ações coletivas e outras iniciativas que visam ampliar o 

campo de atuação dos artistas e a troca de experiências. 

  Diante do exposto, o CONDEMAT reforça seu apoio ao 

Pacto pela Cultura proposto pela ADIMC e reproduzido em anexo. 

 

Mogi das Cruzes, 26 de maio de 2020. 

 

Secretaria Executiva do CONDEMAT 
 



 

ADIMC – Associação de Dirigentes Municipais de Cultura – Pacto Pela Cultura 
 

  
CARTA ABERTA – PACTO PELA CULTURA 
ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA – ADIMC 

 

A pandemia decorrente do novo coronavírus impôs ao 
setor cultural inequívoca paralisia de suas ações e atividades. Para 
muitos, parece ser o golpe fatal nesse importante e pouco 
reconhecido ramo de política pública. Entretanto, somos muitos, 
somos fortes! Selamos um PACTO PELA CULTURA e juntos vamos 
lutar pela sobrevivência de artistas, coletivos e espaços culturais. 

A Constituição Federal e a Constituição do Estado de São 
Paulo asseguram apoio e incentivo a valorização das manifestações 
culturais. Nesse desmedido momento vivido pela humanidade a 
cultura carece de auxílio iminente. Todos defendemos 
investimentos em saúde, mas não podemos deixar de apontar 
soluções para o setor cultural, indicando inclusive fontes próprias de 
utilização de recursos, como o Fundo Nacional de Cultura (PNC). 

Os Projetos de Lei em trâmite na Câmara dos Deputados 
(PLs 1075/2020 e apensos) e na Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (PL 253/2020), garantem, minimamente, a subsistência 
de trabalhadores e espaços culturais durante a limitação de convívio 
social. Todos os PLs mencionados têm apoio da Associação de 
Dirigentes Municipais de Cultura - ADIMC, posição aqui ratificada 
publicamente. 

Frente ao exposto, rogamos aos parlamentares federais e 
estaduais que se juntem a ADIMC e aos milhões de profissionais do 
setor, nesse amplo PACTO PELA CULTURA e manifestem, 
publicamente e através de seus votos, posicionamento favorável a 
aprovação dos projetos e em defesa da CULTURA! 

 

São Paulo-SP, 14 de maio de 2020. 

DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES 
MUNICIPAIS DE CULTURA - ADIMC 


