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APRESENTAÇÃO 

 “Pensar na cultura como fator de desenvolvimento significa valorizar 

identidades individuais e coletivas, promover a coesão em 

comunidades e levar em consideração que as características da cultura 

podem ser um fator de crescimento em determinado território (...). A 

cultura é tão essencial em grandes metrópoles como em áreas rurais. 

Em cada local, diferentes agentes são envolvidos, com tarefas e 

formatos variados e, consequentemente, resultados distintos. Mas os 

processos são sempre muito similares, envolvendo, por meio de 

parcerias de médio e longo prazo, os agentes públicos, privados e do 

terceiro setor1”. 

 

 O desenvolvimento do campo da cultura de forma democrática e 

participativa, valorizando as identidades individuais e coletivas é premissa 

indispensável quando se pensa no bem estar da população. Dessa forma, com 

imensa satisfação apresentamos a comunidade local e regional o Plano 

Municipal de Cultura de Bom Jesus do Oeste, como um instrumento 

participativo de gestão de cultura a serviço de sua comunidade. 

 Este documento integra um conjunto de ações e instrumentos legais 

estabelecidos no município de Bom Jesus do Oeste, com a finalidade de atuar 

em consonância com a política cultural do Ministério da Cultura (MinC), 

através do Sistema Nacional de Cultura (SNC) e do Plano Nacional de Cultura 

(PNC). 

O PNC prevê a elaboração de planos complementares nos municípios. 

Dessa forma, este documento apresenta o compromisso da administração 

pública e da sociedade em garantir a implementação de um instrumento de 

execução de políticas culturais, que expressem os anseios sociais e possam 

estar presentes na gestão pública independente do Governo em exercício. 

Considerando estas prerrogativas, a elaboração deste PMC abriu amplo 

espaço para participação da sociedade, expressando nas suas propostas e ações, 

os anseios da comunidade local, em diálogo com temas relevantes para a 

cultura, valorizando assim a diversidade local e fortalecendo o segmento 

produtivo da cultura. 

 

Departamento de Cultura. 

Conselho Municipal de Política Cultural. 

                                                           
1
 VECCHIATTI, 2004. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem passado nos últimos anos, por um processo de transformação 

visando à democratização da gestão nas três esferas de governo. A proposta é 

além de atuar de forma integrada, promover políticas públicas de caráter 

continuado, que permaneçam cumprindo seu papel independente da troca de 

gestores. 

Neste cenário a cultura tem ganhado destaque como campo potencial de 

transformação, essencial para o desenvolvimento das comunidades e do país 

como um todo. Visando alcançar as metas propostas pelo Ministério da Cultura 

(MinC), no Plano Nacional de Cultura (PNC) 2010-2020, um passo 

fundamental é a elaboração dos Planos Municipais de Cultura. 

Os Planos propõe um documento norteador da política cultural para os 

municípios identificando e registrando o patrimônio cultural, mapeando a 

diversidade, ampliando as demandas de forma integrada com setores como 

educação, assistência social e turismo e valorizando os artistas e produtos da 

cultura popular de cada localidade. 

Nesse sentido, a elaboração dos Planos, numa ação conjunta do poder 

executivo e da sociedade civil, e sua apreciação pelo poder legislativo, fazem 

parte do processo de consolidação das políticas públicas de cultura como 

políticas de Estado, concretizando assim o processo de implementação do 

Sistema Nacional de Cultura (SNC) alinhado aos Sistemas Estaduais e 

Municipais. 

A proposta de elaboração deste documento teve caráter democrático e tem 

como base não só a legalização da cultura como também garantir estabilidade 

institucional, assegurando a continuidade das políticas públicas de cultura que 

vem sendo implementadas nos últimos anos, estruturando o desenvolvimento 

da cultura no horizonte de 10 anos. 

Neste documento, a estrutura foi elaborada apresentando uma breve 

caracterização do município, a análise situacional da cultura com 

detalhamento dos equipamentos culturais, dados sobre a gestão pública de 

cultura, legislação, metodologia de elaboração do Plano, oportunidades e 

desafios identificados ao longo do processo. Em seguida são apresentadas 10 
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propostas com suas respectivas ações e prazo de execução, alinhadas as metas 

do PNC. 

O município de Bom Jesus do Oeste vive um momento de reestruturação do 

campo cultural, ampliando o olhar e considerando as mais diversas expressões 

e manifestações socioculturais que estão sendo valorizadas e reconhecidas 

como parte fundamental do capital multicultural da região oeste catarinense. 

Dessa forma, este Plano faz parte de um ciclo, iniciado com a iniciativa da 

administração municipal ao aderir ao SNC e em efetivar sua execução, 

construindo políticas públicas de cultura de forma efetiva, democrática e 

participativa. 

Considerando o que foi exposto, o significado deste PMC transcende os 

limites do município e da gestão pública, representando uma importante 

contribuição para a região e todo estado de Santa Catarina, reforçando e 

concretizando a proposta do SNC em ser um articulador, que atue em cada 

município brasileiro, transformando a realidade para um novo patamar, mais 

dinâmico e revelador das identidades culturais. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

O município de Bom Jesus do Oeste, criado em 19 de julho de 1995, através 

da Lei Estadual nº 9893, apresenta como característica marcante a 

simplicidade e boa convivência entre seu povo. O município foi desmembrado 

de Modelo e anexou ao seu território parte dos municípios vizinhos de 

Maravilha e Campo Erê, passando a contar com as seguintes localidades: 

Linha Rainha da Serra, Linha Lamb, Linha XV de Novembro, Linha Flor da 

Serra, Linha 1º de Maio, Linha Lageado das Flores Alto, Linha Lageado das 

Flores Baixo, Linha Jundiá, Linha Vista Alegre, Linha Valério, Linha 

Zimerman, Linha Baron, Linha Ripke, Linha Ceschini e a sede. 

Analisando a formação histórica do município, é possível encontrar 

vestígios e relatos de habitantes caboclos na localidade por volta de 1949. Estes 

caboclos seriam oriundos de Palmeira das Missões/RS. No que diz respeito a 

colonizadores de outros grupos étnicos podemos destacar os italianos, 

poloneses e alemães vindo também do Rio Grande do Sul, como a família de 

Antônio Francisco da Silva e Gustavo Osvaldo Sehnem. 

Nessa época a área era coberta de araucária e mata rica em madeira, que 

foi a primeira atividade econômica explorada por meio da instalação das 

serrarias. Conforme relato dos moradores mais antigos, foi na serraria de 
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Gustavo Sehnem que foi rezada a primeira missa, tendo sido escolhido Bom 

Jesus como padroeiro, o que levou a localidade a ser chamada de Bom Jesus do 

Oeste. 

Com uma extensão territorial de 67.9 Km², os dados geográficos apontam o 

clima do município como subtropical a temperado, com as quatro estações bem 

definidas. A temperatura média é de 20º C, podendo variar entre 0º C e 34º C. 

Os limites territoriais do município são Santa Terezinha do Progresso e 

Saltinho ao Norte, Serra Alta ao Leste, Modelo ao Sul e Maravilha e Tigrinhos 

ao Oeste. 

O município, que conta com aproximadamente 2.132 habitantes conforme o 

Censo do IBGE 2010, está situado na região Oeste do Estado de Santa 

Catarina, fazendo parte da AMERIOS – Associação dos Municípios do Entre 

Rios e da 2ª SDR – Secretaria de Desenvolvimento Regional. 

 

 
Fonte: Wikipédia. Acesso em 20 de março de 2016. 

 

 O fenômeno do êxodo rural fez diminuir a taxa de moradores na zona rural 

passando de 87,01% em 1991 para 69,65% em 2010. O número de habitantes 

do município também reduziu devido a migração para municípios maiores da 

região. 

O gráfico a seguir apresenta informações do Censo do IBGE 2010 sobre 

como os habitantes se autodeclaram em relação à cor de pele, o que revela 

traços das etnias que compõe o município e caracterizam sua população. 
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População do 

último Censo (ano 

2010) 

Quantidade % 

Branca 1.916 89,86% 

Preta 49 2,30% 

Amarela 11 0,52% 

Parda 156 7,32% 

Indígena 0 0,00% 

Sem declaração 0 0,00% 
 

 

 

Fonte: Censo do IBGE 2010 

 

Os setores agrícola e agropecuário exercem importância fundamental 

na economia do município, com destaque para a agricultura familiar, que 

representa um percentual de 82,86% do PIB municipal. Isso revela a 

versatilidade da produção que vai desde os grãos como milho, feijão e soja, até 

a produção de fumo, citrus, entre outros. 

Na pecuária destaca-se a produção de leite com escoamento da 

produção através das cooperativas e outras empresas ligadas à produção de 

laticínios. A produção de suínos e aves também funciona em sistema de 

parceria com as agroindústrias regionais. 

No setor industrial existem no município algumas indústrias de 

confecções na área do vestuário, assim como algumas pequenas indústrias no 

ramo moveleiro. O setor industrial é responsável por 10.16 % do PIB 

municipal, com expectativa de crescimento nos próximos anos. 

O setor comercial e de prestação de serviços, composto por pequenos 

estabelecimentos área de mercados de gêneros alimentícios, lojas de confecções 

e calçados, materiais de construção, postos de combustíveis, farmácia e outros 

responde por 4.41 % do PIB municipal. A renda municipal correspondente ao 

setor de serviços é de 2.57 % do PIB.  

  

 

3. ANÁLISE SITUACIONAL DA CULTURA 

3.1. Equipamentos  

O Departamento de Cultura do município de Bom Jesus do Oeste 

desenvolve suas atividades em conjunto com a Secretaria de Educação, Cultura 
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e Esportes. Os equipamentos culturais que estão sob gerenciamento dentro 

deste setor são o Museu Público Municipal e a Biblioteca Pública. 

O Museu Público Municipal de Bom Jesus do Oeste, criado pela lei 

municipal n. 253/ 2001, tem seu acervo armazenado e passa por um processo 

de catalogação, aguardando instalações adequadas para exposição e realização 

de ações educativas no campo do patrimônio cultural. O acervo é composto de 

objetos doados espontaneamente pela comunidade, com a finalidade de 

estruturar futuramente um espaço dedicado à preservação da memória local e 

regional. 

 
Acervo do Museu Público Municipal. 

CRÉDITOS: Departamento de Cultura de Bom Jesus do Oeste, 2016. 

 

A Biblioteca Pública Municipal de Bom Jesus do Oeste criada pela lei 

municipal n. 254/2001, com horário de atendimento das 07h30min às 11h 

30min e das 13h às 17h e tem como objetivo incentivar e proporcionar acesso à 

leitura e literatura aos munícipes. Neste espaço são realizadas ações 

educativas, com contação de histórias e auxílio à pesquisa. 
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Biblioteca Pública Municipal. 

CRÉDITOS: Departamento de Cultura de Bom Jesus do Oeste, 2016. 

 

 

3.2. Gestão  

A gestão cultural no município de Bom Jesus do Oeste é realizada pelo 

Departamento de Cultura, conforme determina a Lei complementar n. 

990/2015, elaborada recentemente para definir o órgão gestor municipal e 

indicar suas principais competências dentro da gestão pública. Entre suas 

atribuições estão estimular e promover a cultura no município e as expressões 

artístico-culturais, apoiar e valorizar os grupos artístico-culturais organizados, 

salvaguardar a história e os processos socioculturais do município e garantir o 

amplo acesso a cultura. 

O gerenciamento das ações do Departamento está sob responsabilidade 

de uma diretora de cultura, que conta com a colaboração dos professores 

contratados para as oficinas, além de auxiliar de serviços gerais para limpeza e 

profissional para atendimento na biblioteca.  

O departamento de cultura incentiva o desenvolvimento dos talentos 

locais por meio de oficinas culturais em diversas modalidades como violão, 

gaita, patinação, dança de salão e fanfarra. As oficinas acontecem no salão 

comunitário, envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos em ações de lazer e 

fruição cultural. 
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Fotos das atividades culturais. 

CRÉDITOS: Departamento de Cultura de Bom Jesus do Oeste, 2015. 

 

São realizadas ainda diversas atividades socioculturais com os idosos do 

município promovendo festas em datas comemorativas, e atividades que 

valorizam a pessoa idosa e promovem acesso à cultura e lazer, melhorando 

assim a qualidade de vida. Outro grupo que é incentivado no município e 

desenvolve atividades no campo do artesanato é a Associação de Artesãos e 

Artistas Plásticos de Bom Jesus do Oeste – BOMJEART, contribuindo de 

forma significativa na preservação de saberes ligados as técnicas artesanais de 

confecção de produtos. 
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Grupo BOMJEART 

CRÉDITOS: Departamento de Cultura de Bom Jesus do Oeste, 2016. 

 

Representando a identidade cultural da população foi criado em 2015 o 

Hino Oficial do município, engrandecendo a localidade, sua história e seu povo. 

A letra do hino ressalta a hospitalidade e as características socioculturais da 

população de Bom Jesus do Oeste, cativando todas as gerações e valorizando os 

bonjesusenses. 

Atuando de forma participativa e democrática na elaboração e debate de 

políticas públicas de cultura, o município promoveu em 2013 da I Conferência 

Municipal de Cultura de Bom Jesus do Oeste. A conferência surge como um 

espaço de troca de experiências e aprendizado que fortalecem a região na 
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integração de seus municípios. A conferência levantou propostas de 

abrangência nacional, estadual e municipal. 

Em 2014 o município dá mais um passo na implementação de políticas 

públicas de cultura com a adesão ao Sistema Nacional de Cultura (SNC), que 

se caracteriza em um modelo de gestão e promoção de políticas de Estado de 

forma conjunta entre os governos federal, estadual e municipal, visando 

organizar as políticas culturais de forma descentralizada, dando continuidade 

a elas independente das mudanças de governantes2.  

 Após a adesão o município implementou seu Sistema Municipal de 

Cultura (SMC), por meio da Lei municipal n. 1003/2015, com o objetivo de 

estimular o desenvolvimento municipal com pleno exercício dos direitos 

culturais, promovendo a economia da cultura e o aprimoramento artístico 

cultural. Na mesma lei que cria o SMC ficam criados também o Conselho 

Municipal de Política Cultural e o Fundo Municipal de Cultura (FMC). 

O Conselho é composto por cinco representantes do poder público e cinco 

representantes da sociedade civil, com seus respectivos suplentes. No Conselho 

estão nomeados representantes do Departamento de Cultura, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esporte, da Secretaria de Administração e 

da Secretaria de Assistência Social, das comunidades rurais tradicionais, do 

segmento de música, dos grupos de manifestações tradicionais e populares, do 

segmento de artes visuais e cênicas e das entidades e associações 

socioculturais. 

O Fundo Municipal de Cultura tem o objetivo de promover a economia 

da cultura e fomentar a produção, criação, formação, circulação e memória 

artístico-cultural fomentando projetos e iniciativas culturais. O FMC é 

regulamentado por decreto específico previamente aprovado pelo Conselho. 

 

3.3. Legislação  

 Lei Municipal n. 253, de 29 de junho de 2001 – Cria o museu público 

municipal de Bom Jesus do Oeste e dá outras providências. 

 Lei Municipal n. 254, de 29 de junho de 2001 – Cria a biblioteca pública 

municipal de Bom Jesus do Oeste e dá outras providências. 

                                                           
2
 PEIXE, 2011. 
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 Decreto n.4418/2013 – Dispõe sobre a convocação da I Conferência 

Municipal de Cultura e dá outras providências. 

 Lei Municipal n. 972, de 23 de junho de 2015 – Institui o Hino Oficial do 

município de Bom Jesus do Oeste e dá outras providências. 

 Decreto n. 4750, de 08 de setembro de 2015 – Dispõe sobre o 1º Fórum 

Municipal de Planejamento da Cultura do município de Bom Jesus do 

Oeste/SC. 

 Lei Complementar n. 990, 04 de novembro de 2015 – Dispõe alteração da 

lei complementar nº 659/2008, para instituir o departamento de cultura 

e dá outras providências. 

 Lei Municipal n. 1.003, de 22 de dezembro de 2015 – Dispõe sobre a 

criação do Sistema Municipal de Cultura de Bom Jesus do Oeste e dá 

outras providências.  

 Decreto n. 4819, de 10 de fevereiro de 2016 – Dispõe sobre a nomeação 

dos membros do Conselho Municipal do Departamento de Cultura.  

 Decreto n. 4885, de 20 de maio de 2016 – Dispõe sobre a nomeação dos 

membros do Conselho Municipal do Departamento de Cultura. 

 Decreto n. 4900, de 22 de junho de 2016 – Dispõe sobre a convocação da 

Conferência de aprovação do Plano Municipal de Cultura do município 

de Bom Jesus do Oeste/SC e dá outras providências. 

 Lei Municipal n. 1022, de 12 de agosto de 2016 – Altera a lei municipal 

n. 1003/2015 e dá outras providências.  

_________________________________________________________________________ 

3.4. Desafios e oportunidades 

Neste tópico iremos abordar um dos grandes desafios para a área cultural 

que é identificar as produções, saberes e fazeres dentro de determinado 

contexto. Tendo em conta o grande patrimônio cultural e a diversidade 

presente em cada localidade, identifica-se que ainda não existe o 

reconhecimento dos agentes culturais pela sociedade e muitas vezes por eles 

mesmos que não se reconhecem pelos seus saberes e fazeres cotidianos. 

Para identificar e iniciar o reconhecimento do fazer cultural na comunidade 

foi realizado um mapeamento. O mapeamento é uma pesquisa de diagnóstico 

que identificará agentes, espaços, organizações e produtores que atuam nas 

áreas de formação, fruição e produção artística. Como resultados do 

mapeamento serão gerados: um banco de dados com informações básicas dos 
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informantes, levando-se em consideração os diferentes modos de organização, 

processos e configurações da cultura no município.  

Para avaliar a realidade cultural do município e pensar nos avanços 

necessários nos próximos 10 anos, a produção de um mapeamento que 

identifique os equipamentos, associações e mesmo pessoas do município que 

desenvolvem ações no campo da cultura, é fundamental para construção de um 

projeto sociocultural que permita a formulação de ações que atendam as 

necessidades perante a diversidade apresentada. 

Desse modo, o mapeamento é uma ferramenta utilizada para registrar 

oportunidades dentro do município, identificando além de pontos positivos, os 

desafios que precisam ser superados. A partir desse diagnóstico, a análise dos 

dados coletados poderá identificar como atuar para encontrar soluções e 

superar desafios. Destaca-se que o mapeamento e o levantamento de dados se 

darão de forma contínua, visto a constante mudança das informações, portanto 

este mapeamento inicial não representa a cultura do município em versão 

completa ou definitiva. 

Complementando o mapeamento foram levantados no Fórum, nos 

encontros setoriais e nas reuniões do Conselho desafios e oportunidades. Os 

principais desafios apontados para o município de Bom Jesus do Oeste são: 

valorizar a diversidade cultural garantindo a acessibilidade dos cidadãos aos 

bens, serviços e eventos culturais; qualificar e promover a produção e a gestão 

cultural no município; valorizar e preservar o patrimônio material e imaterial; 

estruturar as ações do campo da cultura tanto do poder público quanto 

incentivando a sociedade civil e seus grupos organizados. Como oportunidades 

podemos destacar: presença de grupos culturais organizados no município; 

sistema municipal de cultura em implementação; diversidade de expressões 

culturais no município; acesso a oficinas artístico-culturais gratuitas. 

 

3.5. Metodologia 

Construído com uma metodologia colaborativa, este PMC foi elaborado 

juntando esforços do poder público e da sociedade civil, por meio do Conselho 

Municipal de Política Cultural. Como documento inicial para a estruturação do 

PMC foi utilizado o relatório da Conferência de Cultura realizada em 2013. Na 

Conferência foram elaboradas propostas de abrangência municipal, estadual e 

nacional, com temas de importante avanço no campo da cultura para o 
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município e região. Essas propostas foram analisadas para identificar os 

avanços e outras que ainda precisam ser concretizadas. 

Entre as principais propostas de abrangência municipal da Conferência 

destacam-se: a construção da casa da cultura para abrigar biblioteca, museu, 

auditório; criação de um espaço para exposição e fruição dos saberes e das 

tradições dos povos, com amostragem, vendas de produtos, exposições, 

capacitações, oficinas, apresentações, visando à geração de renda e o 

fortalecimento da cultura do município; captação de recursos para aquisição de 

equipamentos e demais materiais para o setor da cultura, garantindo e 

incentivando a população a prestigiar as produções culturais; criação de 

programas de incentivo a formação cultural para crianças e adolescentes e a 

valorização dos grupos culturais já existentes no município. 

 Como instância de coordenação e validação de todo processo de 

elaboração e dos produtos que resultam no Plano Municipal de Cultura, o 1º 

Fórum Municipal de Planejamento da Cultura, foi realizado de forma a 

garantir a participação da comunidade no processo e contribuir na elaboração 

do diagnóstico do setor cultural do município, bem como acompanhamento das 

demais etapas. 

 

1º Fórum Municipal de Planejamento da Cultura de Bom Jesus do Oeste, 2015. 

CRÉDITOS: Catavento Produção Cultural. 

 

Durante o Fórum foi realizada a apresentação do cenário cultural nos 

níveis nacional e estadual e um diagnóstico da realidade local, realizado pelo 
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Departamento de Cultura com espaço para o debate com a comunidade. Ao 

final foi levantada a proposta do Conselho coordenar a elaboração do Plano 

atuando como Comitê Gestor, o que foi acolhido pela Plenária Geral do Fórum. 

Com o objetivo de ampliar o espaço da população na construção das 

propostas do PMC, o Departamento de Cultura organizou encontros setoriais 

com o Conselho e comunidade local para levantar e debater propostas por 

segmentos culturais. Participaram do encontro aproximadamente 50 pessoas, 

entre eles representantes da sociedade civil e do poder público para um debate 

que visou traças propostas e ações para direcionar a política cultural do 

município para os próximos 10 anos. O debate das setoriais foi orientado pela 

divisão de categorias culturais conforme tabela abaixo: 

 
FONTE: Escopo dos setores criativos (Ministério da Cultura, 2011). 

 

Após reunir a comunidade local durante o Fórum e os encontros setoriais, 

as próximas etapas foram a redação deste documento e a convocação da 

Conferência de aprovação do Plano Municipal de Cultura, que foi realizada no 

dia 29 de junho de 2016, contando com ampla participação popular. 

Durante a Conferência foi realizada uma palestra a comunidade com o 

tema “Plano Municipal de Cultura: do sonho para o real”, em seguida foram 

realizados grupos de trabalho para debate e aprofundamento do teor das 

propostas, seguindo no final da tarde para leitura e aprovação. 
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A partir do debate e do envolvimento da comunidade com o PMC, contando 

com a presença dos representantes dos segmentos culturais, profissionais da 

cultura do município e equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte, o objetivo da formulação de uma política pública como esta começa a 

ganhar significado e a agir como elemento transformador da consciência 

político social, visto que os atores que são foco destas políticas estão envolvidos 

ativamente na elaboração de propostas, que potencializem o desenvolvimento 

do campo da cultura e melhorem a qualidade de vida. 

 

Conferência de aprovação do PMC, 2016. 

CRÉDITOS: Catavento Produção Cultural. 

 

 

4. PROPOSTAS 

“A gente precisa sonhar, senão as coisas não 

acontecem“ 3.  

Caracterizado como um instrumento de fortalecimento da cultura 

regional e da cultura brasileira, o Plano Municipal de Cultura de Bom Jesus do 

Oeste, alinhado a política nacional de cultura, expressa uma visão de futuro 

que se deseja alcançar, partindo dos sonhos da comunidade local e caminhando 

para sua concretização no período de 2016 a 2026. 

Para tanto são apresentadas a seguir 10 propostas que pretendem 

impulsionar o campo da cultura e fortalecer a identificação deste setor, tanto 

                                                           
3
 Oscar Niemeyer 
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no município como na região, como propulsor do desenvolvimento cidadão, 

social e econômico. As propostas e ações aqui elaboradas partem do relatório 

dos encontros setoriais, formulado pelo Comitê Gestor do PMC com intensa 

participação da sociedade. 

PROPOSTA 01 

Contribui com as METAS 02 e 49 do Plano Nacional de Cultura. 

Efetivar a implementação do Sistema Municipal de Cultura de Bom Jesus do 

Oeste, como norteador da política pública de cultura do município. 

AÇÕES: garantir a execução da lei do SMC de Bom Jesus do Oeste 

atualizando periodicamente; garantir a participação da comunidade na 

formulação de políticas públicas de cultura; viabilizar a execução das metas 

do PMC; priorizar a participação democrática do Conselho Municipal de 

Política Cultural na efetivação do SMC e na execução das metas do PMC; 

viabilizar a participação social em fóruns, reuniões e conferências; articular a 

realização de conferências de cultura em acordo com o calendário das 

conferências nacionais e estaduais; articular as políticas públicas de cultura 

de forma transversal com outras áreas; mapear informações atualizadas 

sobre a área da cultura; manter base de dados atualizada que identifique os 

grupos, agentes e produtores culturais; regulamentar o Fundo Municipal de 

Cultura. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 2016. 

 

PROPOSTA 02 

Contribui com a meta 29 do Plano Nacional de Cultura. 

Realizar projetos e ações que garantam a acessibilidade e inclusão para 

deficientes e portadores de necessidades especiais. 

AÇÕES: possibilitar que as pessoas com deficiência e necessidades especiais 

possam ter acesso aos espaços culturais, seus acervos e atividades; adaptar 

instalações e equipamentos para acesso e uso desses públicos; ofertar bens e 

atividades culturais em formatos acessíveis; garantir infraestrutura, 

arquitetura, programação, acervos e atividades culturais qualificados e 

adequados para o contato e fruição cultural do público, garantindo a 



                                                                                                                     

21 

 

especificidade de pessoas com deficiência e necessidades especiais. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2016 a 2026 

 

PROPOSTA 03 

Fomentar os equipamentos e iniciativas culturais locais ampliando o acesso 

à cultura. 

AÇÕES: manter e ampliar recursos para realização das iniciativas e oficinas 

culturais existentes no município; desenvolver oficinas de pintura, teatro e 

canto; garantir a população oficinas culturais e artísticas gratuitas; aplicar 

recursos na modernização dos equipamentos culturais municipais; garantir 

equipamentos, instrumentos, figurinos, uniformes e materiais para 

desenvolver as oficinas culturais (música, teatro, dança, artes); viabilizar 

atendimento ao público nos equipamentos culturais públicos; incentivar os 

grupos e organizações culturais locais; realizar parcerias para manter as 

iniciativas culturais locais;  viabilizar a realização de editais que 

descentralizem os recursos públicos; viabilizar recursos para realização de 

eventos que possibilitem a população o acesso à cultura; fomentar por meio 

de seleção e editais públicos, as iniciativas e projetos culturais dos grupos 

organizados do município. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2016 a 2026. 

 

PROPOSTA 04 

Contribui com as metas 18, 35 e 36 do Plano Nacional de Cultura. 

Promover atividades de formação e capacitação para produtores e agentes 

culturais do município. 

AÇÕES: desenvolver capacitações que fortaleçam as produções culturais e 

sua sustentabilidade; capacitar os agentes e produtores culturais do 

município para elaborar projetos; estimular o surgimento de novos projetos 

culturais; viabilizar cursos e oficinas de capacitação para os grupos culturais 

organizados do município; oportunizar a qualificação dos profissionais da 

cultura; promover oficinas de capacitação na área de captação de recursos e 
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gestão de projetos culturais; possibilitar a crianças e jovens acesso a 

atividades de formação cultural; promover cursos profissionalizantes na área 

da cultura realizando parceria com a secretaria de educação para fornecer 

certificação. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 2019. 

 

PROPOSTA 05 

Contribui com a meta 31 do Plano Nacional de Cultura. 

Adquirir espaço físico que garanta a realização de atividades e eventos 

socioculturais. 

AÇÕES: viabilizar e/ou captar recursos para construção ou aquisição de 

espaço físico para as produções culturais no município; viabilizar espaço 

físico multiuso que possibilite a realização de atividades de dança, música, 

patinação, artesanato entre outros; garantir a estruturação de equipamento 

sociocultural com espaço amplo para atividades e eventos. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 2025. 

 

PROPOSTA 06 

Contribui com as metas 04, 05 e 10 do Plano Nacional de Cultura. 

Reconhecer, preservar e valorizar o patrimônio cultural do município e da 

região. 

AÇÕES: realizar projetos de pesquisa e registro do patrimônio cultural local 

e regional; promover a salvaguarda do patrimônio cultural em parceria com 

escolas e outras instituições públicas e privadas; preservar a cultura, as 

memórias, os acervos, a arquitetura e os espaços culturais locais; estabelecer 

instrumentos legais que protejam e registrem o patrimônio cultural local, por 

meio de inventários e outras formas de acautelamento; realizar parcerias e 

captar recursos para preservação do patrimônio cultural; promover a 

culinária, o artesanato, as práticas, festas, e celebrações que representam 

patrimônio cultural material e imaterial, registrando, preservando e 
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difundindo suas práticas; identificar produtores e mestres da cultura popular 

local; viabilizar o registro de saberes e fazeres dos mestres da cultura 

popular; realizar parceria com escolas, museus e a comunidade local para 

transmitir os conhecimentos dos mestres e partilhar experiências; produzir 

mostras, documentários, exposições, feiras e cartilhas para valorização dos 

produtos e saberes dos mestres. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 2017. 

 

PROPOSTA 07 

Contribui com as metas 04, 05 e 10 do Plano Nacional de Cultura. 

Valorizar a cultura popular expressa nos produtos culturais, festas, feiras e 

eventos tradicionais realizados no município. 

AÇÕES: reconhecer, promover e valorizar a diversidade cultural do 

município; promover os produtos culturais (artesanato, ervas medicinais, 

alimentos típicos) feiras, eventos e festas tradicionais característicos da 

cultura popular local; incentivar a realização de festas, feiras e eventos que 

celebrem a cultura da região; incentivar e promover feiras e eventos que 

garantam espaço para os produtores locais fortalecendo a economia da 

cultura e economia criativa; incentivar a geração de renda através da 

produção de itens característicos da cultura popular. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 2017. 

 

PROPOSTA 08 

Contribui com as metas 20 e 34 do Plano Nacional de Cultura. 

Promover o incentivo à leitura e realizar ações educativas no campo da 

literatura. 

AÇÕES: viabilizar a modernização da biblioteca pública e desenvolver ações 

educativas de incentivo à leitura; garantir espaço físico permanente de 

referência para a biblioteca pública com salas adequadas para contação de 

histórias e computadores com acesso à internet; promover feiras, recitais e 
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saraus de literatura e poesia; incentivar a leitura e a produção literária nas 

escolas; promover apresentações culturais, ações educativas e contação de 

histórias nos espaços das bibliotecas do município; garantir a aquisição de 

novos títulos para as bibliotecas conforme a necessidade; realizar parcerias 

com a comunidade para realização de ações educativas com grupos escolares, 

idosos, grupos culturais locais, comunidades rurais, entre outros. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 2017. 

 

PROPOSTA 09 

Contribui com as metas 22 e 24 do Plano Nacional de Cultura. 

Valorizar as produções dos artistas e grupos do município. 

AÇÕES: valorizar e incentivar as produções dos artistas e grupos culturais 

do município; viabilizar parcerias para garantir espaço físico para ensaios e 

apresentações; descentralizar as ações, atuando nos bairros e comunidades 

rurais do município; organizar mostras e festivais artísticos e culturais; 

estimular a participação de artistas, produtores e professores em programas 

educativos de acesso à produção cultural; incentivar a produção e realização 

de espetáculos e apresentações dos grupos culturais do município. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2016 a 2026 

 

PROPOSTA 10 

Contribui com a meta 34 do Plano Nacional de Cultura. 

Estruturação do museu municipal e realização de ações culturais e 

educativas. 

AÇÕES: regulamentar o museu em consonância com a Política Nacional de 

Museus; estruturar museu público municipal; garantir equipe técnica para 

atender no museu; garantir capacitação de equipe para atuar no museu; 

desenvolver planejamento pedagógico que oportunize a interação com novas 

linguagens de criação e fruição; desenvolver pesquisa e catalogação de 

acervos; realizar ações educativas a partir das pesquisas e exposições do 
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museu; realizar parcerias para realização de projetos; captar recursos e 

participar de editais públicos para melhorar e ampliar as ações e estrutura 

do museu. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 2020 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração do Plano Municipal de Cultura de Bom Jesus do Oeste pode ser 

considerada como marco histórico para o município em termos de construção 

de políticas públicas de caráter participativo. A cultura é um direito 

fundamental do ser humano e fonte máxima da expressividade de uma 

comunidade. A cultura abraça as diferenças e singularidades e abre horizontes 

através das inúmeras formas de expressão nas quais se manifesta. 

Nesse sentido, cabe ao poder público assumir plenamente seu papel no 

planejamento e fomento das atividades culturais, na preservação e valorização 

do patrimônio cultural material e imaterial, considerando em primeiro plano o 

interesse público e o respeito à diversidade cultural. Por outro lado, a 

sociedade civil precisa estar atenta e envolver-se ativamente no processo de 

construção destes mecanismos para que a cultura possa fortalecer as 

identidades e concretizar seu papel social na transformação da qualidade de 

vida dos cidadãos. 

O documento aqui apresentado reflete anseios e desejos da população para os 

próximos 10 anos. Contudo, estamos conscientes que este documento não está 

finalizado, pois ao longo dos anos surgirão novos desafios e novas 

oportunidades, que tornarão necessária a reavaliação deste Plano, assim como 

a inclusão de novas ações e propostas que atendam as necessidades do 

momento vivido. 

Portanto, mais do que elaborar um documento norteador para a política 

cultural é necessário manter de forma continuada o debate entre os segmentos 

culturais e a realização de mecanismos de consulta pública para que juntos, 

poder público e sociedade civil, tracem os novos rumos necessários para o 

desenvolvimento da cultura no município. 
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ANEXOS 

 

1. - Lei n. 253/ 2001 – Cria Museu Público Municipal. 

2. - Lei n. 254/2001 – Cria Biblioteca Pública Municipal. 

3. - Decreto n.4418/2013 – Convoca I Conferência Municipal de Cultura. 

4. - Lei n. 972/2015 – Institui Hino Oficial do município. 

5. - Decreto n. 4750/2015 – Convoca Fórum de Cultura. 

6. - Lei n. 990/2015 – Institui Departamento de Cultura. 

7. - Lei n. 1003/2015 – Cria Sistema Municipal de Cultura. 

8. - Decreto n. 4819/2016 – Nomeia os membros do Conselho. 

9. - Decreto n. 4885/2016 – Nomeia os membros do Conselho. 

10. - Decreto n. 4900/2016 – Convoca Conferência de aprovação do PMC. 

11. - Lei n. 1022/2016 – Altera lei n. 1003/2015. 

12. - Lista de presença e ata do Fórum. 

13. - Ata de eleição do Conselho e aprovação do regimento interno. 

14. - Lista de presença encontro setorial. 

15. - Lista de presença da Conferência. 

16. - Ata de validação do PMC. 


