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Convênio 715385/2009

Dados da Proposta
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Projeto Básico/Termo de Referência

Execução Concedente
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TCE

Dados

Programas

Participantes

Modalidade Convênio Situação no SIAFI
Enviado para o SIAFI -
2010NS000361

Situação
Empenhado simPublicação Publicado

Número do Convênio  715385/2009 Número da Proposta 085178/2009
Número Interno do
Órgão 00050/2009

Número do Processo 01450008858/2009-23

Lista de Documentos Digitalizados
Nenhum registro foi encontrado.

Proponente

Executores
Nenhum registro foi encontrado.
Fundamento Legal Portaria Interministerial nº127
Órgão 42000 - MINISTERIO DA CULTURA
Órgão Vinculado 20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

Justificativa

A localidade de Umburanas fica a 145 km de Fortaleza/CE e 60 km da Sede do município
de Beberibe, no Estado do Ceará, cerca de 40 km da cidade de Aracati/CE e 27 km da
cidade de Fortim/CE, o lugar se destaca pela forte influência da cultura popular, foco dos
dramas populares, das dramistas, sanfoneiros e artesanato de pano. Desde 1920 a
comunidade se apropria da tradição dos dramas que foi repassada pela professora Otília
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que chega à região para educar as crianças e jovens da comunidade. Em 1957, os
professores Zacarias Simões e Raimundinha Sena decidiram juntar as dramistas e
tocadores de Umburanas e Encruzilhada para realizar uma grande noite de dramas.
Sabendo que a maior riqueza da Cultura brasileira é sua diversidade, faz-se necessário o
reconhecimento da cultura local e regional para o desenvolvimento social e econômico
da comunidade. Neste sentido, o projeto tem a intenção de preservar e desenvolver a
memória, saberes e fazeres culturais da nossa gente e o conhecimento dos nossos
costumes, tendo como base potencializar o movimento de dramas populares no estado,
uma vez que, a manifestação estava desaparecendo da memória de sua gente e a sua
prática deixando de fazer parte do cotidiano das comunidades. Dramas Populares – são
pequenos quadros, sem estrutura fixa, envolvendo comédia, paródias, histórias de amor
e poemas. Um pastoril profano ou uma apropriação popular de burletas, diluição de um
teatro de costumes que fazia a diversão de muitos sertanejos e pracianos. durante
algumas décadas. A pesquisa e os registros significam identificação e produção de
conhecimento sobre um bem cultural imaterial, o ato culminante deste registro, tem sido
a inscrição destes em um dos livros estabelecidos pela Lei, os quais são: Dos Saberes,
das Celebrações, Das Formas de Expressão e dos Lugares, e a sua titulação como
patrimônio cultural cearense. Entretanto, os nossos mestres e fazedores da tradição não
são reconhecidos como patrimônio cultural, e também não possuem nenhum inventário
dos seus fazeres, saberes, celebrações e seus ofícios, motivo pelo qual torna-se
imprescindível a execução deste projeto. Na primeira etapa, o nosso propósito é elaborar
um inventário participativo. A fim de garantir um sistema de referências das celebrações
e saberes dos Dramas Populares e fazedores da tradição onde este processo de
trabalho se dará em três etapas: 1- Pesquisa etnográfica e registro, 2- Documentação,
organização de acervo oral e visual, para posterior transmissão e capacitação, 3-
promoção, divulgação e sustentabilidade. Em busca de ampliar as fronteiras destes
patrimônios com o objetivo de promover motivação e reconhecimento destes bens como
patrimônio dos municípios, pois sabemos que só é possível manter este tipo de
patrimônio enquanto ele for referência vivida cotidianamente. Portanto, não basta apenas
favorecer o registro dos mestres e da tradição e sua diplomação. Entendemos que se faz
necessário favorecer mecanismos de apoio à transmissão destes bens através das
novas tecnologias, e de outros meios de comunicação que apóiem um primeiro momento
os elementos que de fato estruturam a manifestação local onde estão inseridos os
mestres de dramas, fazedores da tradição. Esta será uma das maneiras de apoiarmos
esta transmissão, pois sabemos que as manifestações culturais e imateriais são partes
de um complexo de práticas e de bens associados. Título do projeto: Realização de
inventário dos dramas populares do litoral leste

Objeto do Convênio

Realização de inventário dos dramas populares da comunidade de Umburanas do
município de Beberibe com abrangências nos municípios de Aracati e Fortim, no Estado
do Ceará.

Capacidade Técnica e
Gerencial

Em atendimento ao disposto no inciso V, artigo 15, da Portaria Interministerial n° 127, de
29 de maio de 2008, atesto para os devidos fins que a Entidade possui quadro de
profissionais, que atende aos requisitos necessários de capacidade técnica e gerencial
para execução dom objeto proposto, tendo experiência no desenvolvimento das
atividades que serão requeridas para a execução do objeto desta proposta.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nenhum registro foi encontrado.

OBTV
Opera por OBTV Não

Dados Bancários
Banco BANCO DO BRASIL SA
Agência 2850-9 Conta 193976
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Situação Registrada
Data da Última
Modificação 28/01/2010 00:00:00

Descrição

Datas 
Data da Proposta 21/10/2009
Data Assinatura 31/12/2009
Convênio publicado no
DOU em 19/01/2010

Data Início de Vigência 19/01/2010
Data Término de
Vigência Atual 28/03/2011
Data Limite p/ Prestação
de Contas 27/05/2011

Valores
R$ 109.200,00 Valor Global

R$ 105.000,00 Valor de Repasse

R$ 4.200,00 Valor da Contrapartida

R$ 0,00 Valor Contrapartida Financeira

R$ 4.200,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida
Nenhum registro foi encontrado.

Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (R$)

2010 R$ 105.000,00
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