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APRESENTAÇÃO 

 

Com o objetivo de valorizar e potencializar o desenvolvimento do 

campo cultural no município de Caibi, apresentamos a comunidade local e 

regional o Plano Municipal de Cultura, instrumento de planejamento que 

envolveu ampla participação social na elaboração e execução de políticas 

públicas de cultura. 

Este documento integra um conjunto de ações e instrumentos 

legais, que a gestão pública municipal, juntamente com a sociedade civil, 

vem desenvolvendo com a finalidade de possibilitar avanços no campo da 

cultura e atuar em consonância com a proposta do Ministério da Cultura 

– MinC, através da adesão ao Sistema Nacional de Cultura – SNC e 

implementação do Sistema Municipal de Cultura – SMC. 

O setor cultural do município de Caibi começou a ser desenvolvido 

mais expressivamente pela iniciativa pública, a partir do ano de 2009. 

Grandes avanços marcaram e continuam potencializando 

significativamente a cultura, através de inúmeras atividades como oficinas 

culturais, apresentações, festivais, publicações, pesquisas, além de 

equipamentos culturais significativos na comunidade que são o Museu, a 

Biblioteca Pública e a sede do Departamento de Cultura, locais estes onde 

são desenvolvidas diversas ações de forma gratuita para toda a população. 

Conscientes do compromisso de fomentar e desenvolver a cultura 

em seus mais diversos aspectos, a gestão pública municipal, por meio de 

seu Departamento de Cultura tem se empenhado em garantir a sua 

população o acesso à cultura, consolidando instrumentos participativos de 

gestão, o que se expressa na organização do Conselho Municipal de 

Política Cultural e no próprio Plano Municipal de Cultura, que ampliam a 

participação popular e garantem espaço para os segmentos culturais 

expressarem seus anseios para os próximos 10 anos em relação à cultura 

no município. 



                                                                                                                         

O PMC reflete anseios e demandas, que tem o respaldo do poder 

público e da sociedade civil. Dessa forma, pretende-se que este 

documento, seja parte do plano de governo e também do planejamento das 

organizações e segmentos culturais da sociedade civil, atuando de forma 

colaborativa, para que as metas e ações aqui expressas sejam 

desenvolvidas e apropriadas por todos, como forma de reforçar a 

identidade de sua população. 

Por se caracterizar como um documento que retrata a realidade do 

município, compreendemos que ele não se apresenta de forma definitiva, e 

que precisará ser revisto e aperfeiçoado ao longo dos próximos 10 anos, 

pois é um processo vivo, tal qual é a própria cultura, sempre em constante 

transformação. Durante esse percurso, a atuação do órgão gestor de 

cultura do município e do Conselho Municipal de Política Cultural, são 

fundamentais para que os avanços sejam efetivos. 

A partir dessas considerações, esperamos que o Plano Municipal de 

Cultura de Caibi, possibilite condições para desenvolver e preservar a 

diversidade de expressões culturais presentes no município, promovendo 

o acesso a elas, ampliando o desenvolvimento de novas ações culturais de 

interesse da comunidade, gerando oportunidades e desafios que 

transformem a realidade local e atendendo as necessidades essenciais 

para o pleno exercício da cidadania. 

 

 

 

Dominga Ana Demarchi Rizzi 

Diretora de Cultura de Caibi/SC 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

1. INTRODUÇÃO 

 

A política cultural implementada no município de Caibi, considera 

como principal premissa que “a cultura constitui um direito fundamental 

do ser humano, devendo o Poder Público Municipal prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício por se tratar também de um 

relevante vetor de desenvolvimento humano, social e econômico (Art. 2º, 

Lei n. 2.432/2015, Sistema Municipal de Cultura de Caibi). 

Partindo desse compromisso, da gestão pública com o desenvolvimento 

do município e o pleno exercício dos direitos culturais por seus cidadãos, 

apresentamos o Plano Municipal de Cultura (PMC) de Caibi, como uma 

ferramenta de gestão e como documento norteador da política cultural do 

município para o período de 2016 a 2026. 

O estabelecimento de instâncias participativas de gestão vem ganhando 

destaque na última década, o que torna emergente a formação de redes de 

cooperação envolvendo governos e sociedade civil, na construção de 

instâncias e instrumentos de gestão, coordenação, execução, orientação e 

avaliação da política cultural. 

 

FONTE: Cartilha SECULT Bahia, 2009. 

 

As instâncias de gestão se consolidam nos Conselhos, Órgão Gestor de 

Cultura, Sistemas Setoriais e Conferências. Já os instrumentos de gestão 

são expressos no Plano Municipal de Cultura, nos Sistemas de 



                                                                                                                         

Informações e Indicadores Culturais, nos Programas de Capacitação e 

Formação Cultural e nos Instrumentos de Fomento e Financiamento. 

O processo de implantação dessa rede de cooperação no município de 

Caibi iniciou com o Fórum Municipal de Planejamento da Cultura 

realizado no ano de 2015. O Fórum abriu espaço para a construção de 

instâncias e mecanismos colaborativos, por meio da implantação do 

Conselho Municipal de Política Cultural, como órgão orientador e 

fiscalizador que objetiva institucionalizar a relação entre administração 

municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura. 

Nesse sentido, foi concretizada a elaboração do Sistema Municipal de 

Cultura (SMC) de Caibi, com a finalidade de estimular o desenvolvimento 

municipal, promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico, 

alinhado com a política das esferas Federal e Estadual, que prevê a 

elaboração de conferências, a criação de um fundo contábil e financeiro 

para a cultura e do Plano Municipal de Cultura. 

Nesse sentido, como uma ação concreta que almeja garantir avanços 

para o campo da cultura no município, apresentamos este Plano 

Municipal de Cultura, em três partes principais. Na primeira é realizada 

uma breve caracterização do município de Caibi. Na segunda parte 

apresentamos um diagnóstico do desenvolvimento da cultura, traçando 

um panorama da gestão pública, seus equipamentos culturais, a 

legislação referente à cultura, o mapeamento que levantou dados para 

identificar as características da cultura no município, em seguida as bases 

que compõe o PMC e as oportunidades e desafios. Na terceira parte, 

expomos as metas com suas respectivas ações, contemplando assim os 

anseios da comunidade local, expressos nos encontros setoriais e nas 

reuniões do Conselho. 

 Em última análise, destacamos que o trabalho deste PMC se apoiou 

em um processo de sensibilização e articulação, pretendendo reforçar a 

percepção de cultura não só como elemento de cidadania e afirmação da 

identidade, mas também como fator de inclusão social, desenvolvimento 

econômico e propulsor do bem estar do cidadão. 



                                                                                                                         

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

O município de Caibi, que no início de sua colonização foi chamado de 

Vila São Domingos, localiza-se a 776 km de Florianópolis, tendo seu 

principal acesso pela SC-283. É banhado pelo Rio Uruguai e faz divisa 

com o Rio Grande do Sul, formando juntamente com Águas de Chapecó, 

Palmitos, São Carlos e Quilombo, a Rota das Termas. O clima é 

mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média de 19,6 °C. 

Tem como municípios limítrofes: Mondaí, Riqueza, Iraceminha, Cunha 

Porã e Palmitos. Sua área territorial é estimada em 171,71 km², numa 

altitude de 337m, com uma população de 6.199 habitantes, segundo o 

Censo do IBGE de 2010. (FONTE: www.caibi.sc.gov.br). 

A localidade mudou sua denominação para Caibi, que em tupi-guarani 

significa “folhas verdes”, no ano 1951 para distinguí-la de outro município 

com o mesmo nome. Em 1954, Caibi passou a pertencer a Palmitos, 

tornando-se distrito em 1959. A emancipação político-administrativa do 

município de Caibi ocorreu em 1965, tendo sido instalado oficialmente em 

06 de junho daquele ano, quando Pedro Antônio Bigaton assumiu o cargo 

de prefeito interino, até a realização da primeira eleição para o executivo 

municipal. A primeira eleição foi realizada em 16 de novembro de 1965, 

tendo sido eleito como prefeito Zilio Pietro Biazi, sem a presença de vice-

prefeito, o que não era necessário na época. 

Na divisão territorial do município podemos citar a presença de 19 

comunidades, situadas no meio rural, que são elas: Lª Aparecida, Lª Bagé, 

Lª Beira Rio, Lª Fátima, Lª Gaúcha, Lª Glória, Lª Maracujá, Lª Planaltina, 

Lª Ponte de Pedra, Lª Rosário, Lª Reversi, Lª Salete, Lª Santo Antônio, Lª 

São Jorge, Lª São José, Lª São Luiz, Lª São Marcos, Lª São Paulo e Lª São 

Roque. 

A vegetação originária é caracterizada pela presença do cedro, angico, 

cabriúva, canela e grápia, e atualmente existem várias plantações de 

eucaliptos e pinos. Já a fauna, pela presença de bovinos, aves, suínos, 

caprinos, abelhas, peixes diversos.  A economia do município está ligada 



                                                                                                                         

ao setor agrícola, bovinocultura de leite e corte, suinocultura, avicultura, 

grãos, citricultura e reflorestamento. A agricultura é diversificada com a 

produção de soja, milho, feijão, mandioca, fumo e cana de açúcar. 

Caibi destaca-se economicamente pela força do comércio e da 

agricultura, além de apresentar belezas naturais, como o Parque da Água 

Mineral, a Praça Pedro Antônio Bigaton e o Santuário de Nossa Senhora 

da Salete. A Romaria de Nossa Senhora da Salete, realizada no mês de 

setembro, reúne muitos devotos todos os anos. O santuário fica a 3 km do 

trevo da cidade, em meio à grande área verde e dispõe de estrutura 

completa com igreja, salão de festas e estacionamento.  

 
Vista aérea do município de Caibi 

CRÉDITOS: Assessoria de imprensa 

 

Conforme informações e relatos dos primeiros moradores, a colonização 

da área, iniciou a partir da década de 1920, com gaúchos migrantes, 

descendentes de italianos, em sua maioria, oriundos da região de 

Guaporé, estado do Rio Grande do Sul. Os motivos históricos da vinda 

dessas famílias provavelmente estão ligados ao fator econômico, com a 

busca de melhores oportunidades de vida e as próprias características dos 

gaúchos, que colonizaram diversas áreas do Brasil. Descendentes destes 

pioneiros relatam as inúmeras dificuldades encontradas, pois a região 



                                                                                                                         

apresentava mata fechada, com poucos caminhos de passagem no meio do 

mato. 

 Conforme as condições da época, os migrantes vinham de carroça, 

atravessando o Rio Uruguai de balsa e seguindo até a localidade, hoje 

denominada São Braz. Lá eram obrigados a deixar a carroça e os animais 

e percorrer a pé o resto do caminho, até as hoje denominadas linhas 

Santo Antônio e São José. Alguns relatam que, somente dois anos após a 

chegada retornaram até São Braz, para buscar as carroças. Nesta época, a 

religião predominante entre os moradores era a católica e o serviço 

religioso era prestado uma vez por ano pelo Padre Ofenhitzer, que vinha de 

Itapiranga e era missionário Católico da Sagrada Família. (RIZZI, 2012). 

Ao mesmo tempo em que ocorre a vinda dos colonizadores do Rio 

Grande do Sul, acontece a chegada dos colonizadores teuto-russos, 

através da Companhia Colonizadora Sul Brasil, liderada por Carlos 

Culmey. A maioria destes teuto-russos eram retirantes ainda da 1ª Guerra 

Mundial, que vinham em busca de terra e trabalho e queriam estabelecer-

se e evitar novos conflitos. Instalavam-se em linha Bagé e arredores. 

Muitos deles tinham o objetivo de chegar ao Paraná, contudo 

permaneceram em Caibi em razão das dificuldades que já tinham 

enfrentado neste trecho da viagem. Estes imigrantes, em sua maioria da 

região gelada da Sibéria, encontravam dificuldades ligadas 

principalmente, a adaptação e a alimentação. (RIZZI, 2012).            

Pioneiros relatam que os teuto-russos não tinham o costume de andar 

descalços, pois a região em que viviam anteriormente era muito fria, o que 

causava estranhamento aos povos de outras etnias. Muitos destes 

colonizadores não tinham sequer passaporte para a viagem que 

empreenderam. Atravessaram as terras geladas da Sibéria, onde vidas se 

perderam, mas sempre renovavam-se com a esperança de uma nova terra, 

e um novo lugar para viver com a família. (RIZZI, 2012). 

 

 

 



                                                                                                                         

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 

 

3.1 Gestão Cultural  

 

Atualmente Caibi conta com um Departamento de Cultura que é 

responsável pela organização do setor no âmbito do poder público 

municipal. O Departamento está vinculado a Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte. A Lei complementar n. 030/2013, dispõe 

sobre a estrutura de funcionamento e organização da Administração 

Municipal e estabelece no Capítulo IV – Seção II o Departamento de 

Cultura na estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte e suas competências.  

Na equipe do Departamento de Cultura trabalham atualmente, uma 

funcionária que responde como Diretora de Cultura e responsável pelo 

Museu Municipal, um estagiário que trabalha na Biblioteca Pública e uma 

auxiliar de serviços gerais 10 horas. 

 Anualmente são desenvolvidos diversos programas como: curso de 

informática básica, sendo oferecidos 2 cursos por ano, aulas de dança e 

patinação, música com aulas de violão, viola, teclado, 3 grupos de coral, 

além de pintura em tecido e tela. 

Em 2009 o município contribuiu através do Departamento de 

Cultura com a formação do Colegiado de Cultura e Turismo da Associação 

dos Municípios do Entre Rios (AMERIOS), ficando responsável pela 

Coordenação atualmente. No ano de 2010 contribuiu para a criação do 

Conselho de Gestores Municipais de Cultura de Santa Catarina 

(CONGESC), órgão que representa os gestores de cultura de todos os 

municípios de Santa Catarina. 

No que diz respeito ao debate sobre políticas públicas de cultura, no 

ano de 2009, Caibi participou da 1ª Conferência Intermunicipal de 

Cultura de Maravilha que integrou os municípios da AMERIOS. No ano de 

2013, o município sedia a Conferência Intermunicipal de Cultura 

integrando os municípios de Palmitos, Riqueza e Mondaí. As Conferências 



                                                                                                                         

contribuíram como espaços de debate e amadurecimento da visão de 

gestão e promoção da cultura nos municípios. A realização das 

conferências de forma integrada com outros municípios, possibilitou a 

troca de experiências e o fortalecimento enquanto região, pensando na 

execução de políticas públicas de resultado efetivo. 

 

3.2 Equipamentos Culturais 

 

Os espaços gerenciados pelo Departamento de Cultura são o Museu 

Histórico de Caibi, a Biblioteca Pública Municipal e o Centro Cultural. 

O Museu Histórico de Caibi foi criado pela Lei n. 2.232/2010, com o 

objetivo de guardar, catalogar, manter e preservar a história e a cultura do 

município, ficando localizado na rua Salgado Filho, nº 696, centro, 

funcionado em anexo ao Centro Cultural. 

A missão do Museu Histórico de Caibi é trabalhar para a 

preservação, investigação e difusão do acervo histórico do município, 

promovendo conhecimento e reflexões, expondo elementos expressivos da 

área histórica da colonização e expressões culturais, promovendo 

atividades relacionadas à educação patrimonial e montagem de 

exposições. 

A Biblioteca Pública Municipal de Caibi funciona em uma sala no 

Centro Cultural, na rua Salgado Filho, nº 696. Este equipamento foi 

instituído pela lei n. 100 de 16 de outubro 1968, tendo seu horário de 

funcionamento de segunda à sexta feira das 7h30min às 11h30min e das 

13h30min às 17h30min. 

O Departamento de Cultura desenvolve no espaço, denominado 

Centro Cultural, inúmeras atividades como artesanato, pintura em tela e 

tecido, dança artística, patinação, informática, aulas de violão, viola, 

teclado, teoria musical, grupo de coral infantil e adulto. As atividades 

atendem crianças, jovens, adultos e idosos e promovem o acesso a cultura 

além da socialização e lazer para a população do município e também da 

região que prestigia as atividades. 



                                                                                                                         

Seguindo orientação do Ministério da Cultura, o município aderiu ao 

Sistema Nacional de Cultura em 16 de setembro de 2014 e elaborou o seu 

Sistema Municipal de Cultura (SMC) que foi implementado pela Lei nº 

2.432/2015, de 23 setembro de 2015. O SMC tem como principal 

finalidade a promoção do desenvolvimento humano, social e econômico, 

com pleno exercício dos direitos culturais, se constituindo no principal 

articulador, em âmbito municipal, das políticas públicas de cultura. 

No dia 16 de setembro de 2015, foi realizado o 1º Fórum Municipal 

de Planejamento da Cultura, convocado pelo Decreto nº 130/2015, 

constituído com a finalidade de ser a principal instância coordenadora e 

validadora do processo de elaboração do diagnóstico do setor cultural do 

município, bem como do acompanhamento das demais etapas, visando 

instituir o Plano Municipal de Cultura. Durante o Fórum foi realizada a 

indicação e eleição dos representantes da sociedade civil, para compor o 

Conselho Municipal de Política Cultural. 

Na mesma lei que cria o SMC, consta a criação do Conselho 

Municipal de Política Cultural, que elegeu sua primeira diretoria em 21 de 

outubro de 2015. O Conselho é composto por 10 membros com seus 

respectivos suplentes e conta com 50% da sua representatividade da 

sociedade civil e 50% do poder público, ficando a presidência com 

representante da sociedade civil. No Conselho estão representados os 

campos do patrimônio, das expressões culturais, das artes de espetáculo, 

do audiovisual, livro, leitura e literatura e das criações culturais e 

funcionais. A divisão dos campos para compor o Conselho tem como base 

o escopo dos setores criativos proposto pelo Ministério da Cultura em 

2011, conforme tabela abaixo. 

 



                                                                                                                         

 

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

 

A partir da realização deste Plano Municipal de Cultura, que será o 

norteador da política cultural em âmbito municipal por 10 anos, o 

município terá a indicação das prioridades a serem observadas na 

execução das ações de governo, atendendo assim os anseios da população 

caibiense. 

Para análise da evolução do orçamento destinado à cultura em 

Caibi, vamos utilizar como base os dados de 2012 a 2014. Pode-se 

observar que há um crescimento gradativo do percentual investido em 

cultura, com destaque para o fato do orçamento executado, ter se 

apresentado superior ao previsto nos anos consultados. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

ORÇAMENTO PREVISTO 

ANO ORÇAMENTO DO 

MUNICÍPIO 

ORÇAMENTO DA 

CULTURA 

% 

2012 R$ 15.960.070,14 R$ 151.000,00  0,95 

2013 R$ 17.204.370,14 R$ 235.690,89  1,37 

2014 R$ 20.903.916,45 R$ 389.528,54  1,86 

ORÇAMENTO EXECUTADO 

ANO ORÇAMENTO 

APLICADO GERAL 

ORÇAMENTO 

APLICADO CULTURA 

% 

2012 R$ 15.040.079,95 R$ 150.293,68  1,00 

2013 R$ 15.704.997,81 R$ 235.356,52  1,50 

2014 R$18.209.969,64 R$ 387.835,07  2,13 

FONTE: Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caibi. 

 

Neste diagnóstico é importante citar que a cultura não é incentivada 

e promovida somente através do Departamento de Cultura. Existem 

outros setores da administração pública que realizam ações de incentivo à 

arte e cultura e as organizações da sociedade civil, que mantém atividades 

no campo da cultura. 

 

3.3 Mapeamento cultural 

 

Realizando um diagnóstico da cultura e objetivando levantar dados 

para compor um Sistema de Informações e Indicadores Culturais, foi 

realizado um mapeamento cultural de alguns aspectos da diversidade 

sociocultural do município. Conforme gráfico abaixo, foram mapeados 

alguns segmentos de serviços, produtos e saberes. Ressaltamos que o 

mapeamento será um processo contínuo de levantamento de dados e não 

está aqui apresentado em caráter definitivo. 



                                                                                                                         

 

FONTE: Departamento de Cultura de Caibi, 2015. 

 

 Neste gráfico, podemos destacar dados que refletem a cultura 

popular do município e da região, com saberes tradicionais como os 

benzimentos, o artesanato e os produtos coloniais, que trazem 

características da localidade e de sua gente. 

O mapeamento será utilizado como uma ferramenta de gestão para 

o desenvolvimento das ações do campo da cultura e comporá um banco de 

dados, por meio do Sistema Municipal de Informações e Indicadores 

Culturais (SMIIC), que auxiliará a gestão pública a identificar o potencial e 

a diversidade cultural do município, elaborando assim planos de ação que 

atendam as demandas sociais da sociedade civil. 

 

3.4 Legislação Municipal referente à Cultura 

 

- Lei municipal n. 100, de 16 de outubro de 1968 – Cria a Biblioteca 

Pública Municipal de Caibi e dá outras providências. 

- Lei Municipal n. 2055, de 11 de outubro de 2006 – Oficializa o Hino do 

município de Caibi e dá outras providências. 



                                                                                                                         

- Lei Municipal n. 2.232, de 16 de julho de 2010 – Dispõe sobre a criação 

do Museu Histórico de Caibi e dá outras providências. 

- Lei Municipal n. 030, de 16 de setembro de 2013 – Dispõe sobre 

reorganização administrativa do município de Caibi e dá outras 

providências. 

- Decreto n. 130, de 10 de setembro de 2015 – Dispõe sobre a convocação 

dos munícipes para o 1º Fórum Municipal de Planejamento da Cultura do 

município de Caibi e dá outras providências. 

- Lei Municipal n. 2.432/ 2015, de 23 setembro de 2015 – Dispõe sobre a 

criação do Sistema Municipal de Cultura de Caibi e dá outras 

providências. 

- Decreto Municipal n. 160, de 09 de novembro de 2015 – Dispõe sobre a 

nomeação dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural do 

município de Caibi e dá outras providências. 

- Decreto Municipal n. 067, de 16 de junho de 2016 – Dispõe sobre a 

convocação da Conferência de aprovação do Plano Municipal de Cultura 

do município de Caibi e dá outras providências. 

 

3.5 As bases do PMC 

 

A metodologia estabelecida para realização deste Plano Municipal de 

Cultura foi construída pelo Conselho Municipal de Política Cultural, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, 

por meio de seu Departamento de Cultura, contando com a orientação 

técnica da Catavento – Gestão e Produção Cultural. 

A equipe que orientou a elaboração do PMC, bem como a 

estruturação do Sistema Municipal de Cultura do município, trabalhou de 

forma coletiva com os municípios de Caibi, São Miguel da Boa Vista, 

Maravilha, Cunhataí, Saltinho e Bom Jesus do Oeste. Foram realizados 

encontros para troca de experiências e formação realizada pela empresa 

Catavento, contando com o apoio da Associação de Municípios do Entre 

Rios (AMERIOS). 



                                                                                                                         

 

Encontro de orientação para elaboração do PMC. 

CRÉDITOS: Catavento – Gestão e Produção Cultural 

 

O primeiro passo foi a realização do 1º Fórum Municipal de 

Planejamento da Cultura, no dia 16 de setembro de 2015, às 14:00 nas 

dependências do Centro de Convivência dos Idosos. O Fórum se 

caracteriza como uma instância coordenadora e validadora de todo 

processo de elaboração e dos produtos que resultarão no Plano Municipal 

de Cultura. É uma instância coordenadora do processo que conta com: 

plenária geral, comitê gestor municipal e grupos setoriais. 



                                                                                                                         

 
1º Fórum Municipal de Planejamento da Cultura 

CRÉDITO: Catavento – Gestão e Produção Cultural 

 

A dinâmica adotada no Fórum foi a apresentação do cenário cultural 

nos níveis nacional e estadual e um diagnóstico da realidade cultural do 

município, realizado pelo Departamento de Cultura com espaço para o 

debate com a comunidade sobre a cultura local. Em seguida, foi realizada 

a indicação dos representantes dos segmentos culturais da sociedade civil 

para eleição do Conselho Municipal de Política Cultural. 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.  

No que trata dos debates setoriais foi promovido um encontro no dia 

09 de junho de 2016 reunindo o Conselho e demais interessados da 

sociedade civil, para debater e colocar no papel os desafios a serem 

pensados para os próximos anos, destacando as oportunidades presentes 

na atualidade. No encontro foram debatidos os diversos setores da 

cultura, com base no escopo dos setores criativos proposto pelo Ministério 

da Cultura e apresentado anteriormente. 

 Durante os encontros foram avaliadas também as propostas da 1ª 

Conferência Intermunicipal de Cultura de Caibi, Palmitos, Riqueza e 



                                                                                                                         

Mondaí, realizada em 12 de julho de 2013, apontando avanços e ações 

que ainda precisam ser concretizadas no município. Esses momentos de 

debate, entre poder público e sociedade civil, aprofundam os temas 

prioritários para o campo cultural e expõem as necessidades e demandas 

do município. 

 
Encontro setorial 

CRÉDITO: Departamento de Cultura 

 

3.6 Desafios e Oportunidades 

 

A fim de consolidar o diagnóstico do desenvolvimento da cultura e 

avaliar as perspectivas para o futuro no campo, foram realizados nos 

encontros setoriais e nos encontros do Conselho, debates sobre os 

desafios e oportunidades para a cultura do município de Caibi, 

considerando o contexto atual. 

Os desafios podem ser compreendidos como as limitações da área 

que devem ser superadas, os obstáculos que dificultam o desenvolvimento 

cultural e precisam ser enfrentados. As oportunidades são condições de 

contexto que propiciam o desenvolvimento da cultura, oportunidades de 

crescimento com tendências que favorecem as realizações almejadas 

conforme os anseios da sociedade. 



                                                                                                                         

 

DESAFIOS 

 Preservar o patrimônio cultural local e regional através de 

pesquisas e da realização do registro e documentação (entrevistas, 

fotos, documentos, etc). 

 Criar políticas de preservação das línguas da imigração oriunda 

dos diversos grupos formadores da sociedade caibiense e também 

oportunizar aulas de dialeto para crianças e adultos.  

 Incentivar a produção artesanal no município, investindo na 

produção, exposição e comercialização e capacitando diferentes 

gerações. 

 Desenvolver ações para valorização dos saberes e das expressões 

da cultura popular. 

 Mapear, registrar e preservar os saberes dos mestres da cultura 

popular no município. 

 Manter as atividades culturais com recursos públicos e em 

parceria com a comunidade 

 Incentivar grupos, associações e demais segmentos culturais em 

contribuir no mapeamento e registros das manifestações da 

cultura popular.  

 Incentivar a inserção dos dialetos e costumes locais em atividades 

ligadas ao teatro, dança e música. 

 Incentivar as tradições gaúchas envolvendo os CTGs do Município 

com grupos de dança mirins e adultos. 

 Incentivar o registro das paisagens do município e seu cotidiano 

através das artes como fotografia, pintura, escultura entre outras.  

 Ampliar o espaço físico do Centro Cultural, Biblioteca e Museu. 

 Promover o intercâmbio cultural entre municípios. 

 Promover, apoiar e expandir a cultura nas escolas, comunidades 

religiosas, associações, entidades e outros grupos na região. 

 Valorizar a diversidade cultural local. 



                                                                                                                         

 Apoiar, fomentar, e promover a dança, música, teatro, poesia, bem 

como festivais, mostras e eventos culturais que atendam aos 

segmentos culturais desenvolvidos no município. 

 Incentivar e apoiar a formação e capacitação contínua de agentes 

culturais. 

 Implementar programas de educação patrimonial que valorizem a 

memória coletiva, a cidadania e a democracia cultural. 

OPORTUNIDADES 

 Sistema Municipal de Cultura em implantação. 

 Conselho Municipal de Política Cultural atuante. 

 Existência de Museu e espaço para desenvolvimento de oficinas 

artísticas e culturais. 

 Pesquisas históricas e culturais já realizadas no município. 

 Realização de eventos culturais com acesso gratuito para a 

população. 

 O interesse em desenvolver as linguagens artísticas e culturais no 

município. 

 Existência de grupos de danças, mantendo as tradições de muitos 

moradores caibienses. 

 O impacto positivo dos resultados das oficinas de pintura, música, 

teatro e dança. 

 A realização do festival da canção incentivando o gosto musical. 

 Biblioteca pública com acesso à leitura para todas as idades, com 

as coleções completas favorecendo o incentivo à leitura. 

 A produção artesanal local. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

4. METAS 

 

“As metas do Plano estabelecerão uma nova relação do 
Estado com a cultura e com a sociedade. Trata-se de 
um projeto que caminha para a consolidação efetiva da 
cidadania cultural. Nela, a cultura é um eixo do 
desenvolvimento e possibilita que os brasileiros 
avancem, cultural e economicamente, com justiça social, 

igualdade de oportunidades, consciência ambiental e 
convivência com a diversidade”1. 

 

O Plano Municipal de Cultura busca traduzir os anseios da 

sociedade para o campo da cultura e se configura como um planejamento 

de longo prazo, uma política de Estado que almeja ultrapassar ciclos de 

Governo e conjunturas sociopolíticas. 

O texto aqui apresentado foi amplamente debatido, em encontros 

setoriais, com o Conselho Municipal de Política Cultural, publicado no site 

oficial do município para consulta pública e, ainda, explanado na 

Conferência de aprovação do PMC, realizada no dia 20 de junho de 2016. 

Na sequência, o documento foi validado pelo Conselho, finalizando assim 

as etapas participativas e seguindo para o Poder Legislativo para análise e 

efetivação em Lei. 

 

                                                           
1 As metas do Plano Nacional de Cultura, MinC, 2012. 



                                                                                                                         

 
Conferência de aprovação do PMC 

CRÉDITOS: Dominga Demarchi Rizzi 

 

As 15 metas que serão apresentadas aqui tem a intenção de ampliar 

o olhar tanto dos gestores públicos quanto da sociedade civil para a 

diversidade cultural e indicar em que direção desenvolver as 

potencialidades do município de Caibi, nos próximos 10 anos. 

As metas serão apresentadas indicando: meta, objetivo, ações e 

prazo de execução. Serão indicadas também as metas do Plano Nacional 

de Cultura que fazem relação com as metas aqui expressas. 

 

META 1: APLICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,2% DO ORÇAMENTO GERAL DO 

MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS METAS E AÇÕES APONTADAS NO 

PLANO MUNICIPAL DE CULTURA. 

OBJETIVO: Garantir dotação orçamentária para realização das metas e 

ações apontadas no plano municipal de cultura. 

AÇÕES 

 Garantir no PPA e na LOA recursos orçamentários de no mínimo 2,2% 

para as ações do Plano Municipal de Cultura;  

 Garantir recursos públicos para a realização de ações de interesse 

social; 



                                                                                                                         

 Desenvolver estratégias que garantam a aplicação de recursos para 

realização das propostas do plano municipal de cultura a curto, médio 

e longo prazo; 

 Promover editais para os segmentos culturais desenvolvidos no 

município buscando a democratização de acesso aos recursos públicos 

federais, estaduais e municipais; 

 Regulamentar e fortalecer o Fundo Municipal de Cultura. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 2019 

 

META 2: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INICIATIVAS 

CULTURAIS, GARANTINDO SUA ESTRUTURAÇÃO E DEMOCRATIZANDO 

O ACESSO À CULTURA. 

Contribui com a Meta 22 do Plano Nacional de Cultura. 

OBJETIVO: Potencializar as ações culturais desenvolvidas no município, 

garantindo a aquisição de materiais e equipamentos que possibilitem o 

desenvolvimento de oficinas e projetos artísticos e culturais. 

AÇÕES 

 Oportunizar a população oficinas culturais gratuitas atendendo as 

demandas e interesses da comunidade; 

 Viabilizar acesso a espetáculos e shows para a comunidade de forma 

gratuita; 

 Garantir equipamentos, instrumentos, figurinos, uniformes e materiais 

para desenvolver as oficinas e iniciativas culturais tendo parceria com 

os envolvidos;  

 Adquirir equipamento de audiovisual (filmadora e câmera fotográfica) 

para registro das produções culturais locais;  

 Apoiar e colaborar com a manutenção e aperfeiçoamento dos grupos 

de canto coral e músicos do município;  

 Proporcionar oficinas de dança artística para todas as para todas as 

idades do município em parceria com grupos e organizações da 

sociedade civil;  



                                                                                                                         

 Desenvolver oficinas e incentivar grupos de teatro de todas as idades;  

 Promover oficinas culturais de música com aprendizado de diversos 

instrumentos conforme demanda da comunidade;  

 Promover atividades de musicalização infantil e incentivar a promoção 

de diversos gêneros musicais;  

 Adquirir instrumentos musicais para as oficinas do departamento de 

cultura;  

 Realizar análise jurídica para implementar programa de incentivo a 

monitores/assistentes para aulas de música; 

 Promover oficinas artesanais com materiais recicláveis e de fácil acesso 

na natureza e outras de interesse da comunidade;  

 Viabilizar a criação do Museu de Artes com a promoção de exposições 

e mostras de arte. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2016 a 2026 

 

META 3: REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO 

PARA EFETIVAR PROFISSIONAIS PARA ATUAR NO DEPARTAMENTO DE 

CULTURA. 

OBJETIVO: Garantir a abertura de vagas e a realização de teste seletivo e 

concurso público para efetivar profissionais para atuar nas atividades e 

iniciativas do departamento de cultura. 

AÇÕES 

 Estruturar o órgão gestor de cultura do município garantindo os 

serviços públicos necessários ao setor;  

 Alterar o plano de cargos do município criando vagas para contratação 

de profissionais para trabalhar na área cultural do município (museu, 

biblioteca e oficinas de dança, patinação, música, teatro e artes 

plásticas/visuais); 

 Realizar processo seletivo para contratação de profissionais para 

trabalhar nos programa oferecidos; 

 Realizar concurso público, com a efetivação de profissionais para 

trabalhar no Departamento de cultura. 



                                                                                                                         

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 2020 

 

META 4: REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE FOMENTO, CONTEMPLANDO OS 

SEGMENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DESENVOLVIDOS NO 

MUNICÍPIO, DEMOCRATIZANDO O ACESSO AOS RECURSOS PÚBLICOS. 

OBJETIVO: Dinamizar a realização de editais de fomento, contemplando 

os segmentos artísticos e culturais desenvolvidos no município, buscando 

a democratização de acesso aos recursos públicos. 

AÇÕES 

 Fomentar por meio de seleção e editais públicos, as iniciativas e 

projetos culturais dos grupos organizados do município; 

 Fomentar a produção artística e cultural, por meio do financiamento à 

criação, registro, difusão e distribuição de obras, produtos culturais, 

shows e espetáculos; 

 Promover a sustentabilidade sociocultural dos programas e ações de 

impacto na comunidade, induzindo sua sustentabilidade; 

 Criar condições para a produção, circulação e fruição dos bens 

culturais, fortalecendo as manifestações culturais já existentes no 

município; 

 Diversificar as fontes de financiamento para o campo cultural; 

 Viabilizar a efetiva utilização do Fundo Municipal de Cultural para o 

financiamento de projetos culturais locais; 

 Buscar parcerias e recursos para o Fundo Municipal de Cultura com 

os governos Federal e Estadual. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 2023 

 

META 5: MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO PARA DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES E INICIATIVAS CULTURAIS. 

Contribui com a Meta 31 do Plano Nacional de Cultura. 

OBJETIVO: Adaptar através de reforma ou construção, o espaço físico do 

Departamento de Cultura para modernizar o Museu Histórico e oferecer 

melhores condições para desenvolver as atividades e iniciativas culturais. 



                                                                                                                         

AÇÕES 

 Investir na melhoria de espaço físico que centralize a movimentação 

cultural do município; 

 Construir, reformar ou adaptar espaço físico do departamento de 

cultura e do Museu;  

 Melhorar a infraestrutura física das salas de oficinas;  

 Estruturar auditório para realizar apresentações culturais, exibição de 

filmes, entre outros;  

 Adequar mobiliários e equipamentos das salas de oficinas;  

 Captar recursos junto a órgão estaduais e federais para execução da 

meta. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 2019 

 

META 6: GARANTIA DE EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

MUNICIPAL DE CULTURA DE CAIBI. 

Contribui com a meta 49 do Plano Nacional de Cultura. 

OBJETIVO: Garantir a efetiva implementação do Sistema Municipal de 

Cultura de Caibi, de forma democrática e participativa. 

AÇÕES 

 Aprimorar mecanismos de participação social no processo de 

elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação das políticas 

públicas de cultura;  

 Promover e incentivar fóruns e seminários que debatam o 

aprimoramento dos setores artísticos e culturais;  

 Fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Política Cultural como 

instância de consulta e debate sobre as políticas públicas de cultura 

em nível municipal;  

 Realizar conferências de cultura em acordo com o calendário nacional;  

 Consolidar os espaços das conferências, fóruns e seminários que 

envolvam a formulação e o debate sobre as políticas culturais;  



                                                                                                                         

 Estimular a realização de encontros setoriais locais e regionais para 

debate e aprimoramento das políticas culturais;  

 Disponibilizar informações sobre leis e regulamentos que regem a 

política cultural municipal; 

 Estimular a articulação das políticas públicas de cultura com as de 

outras áreas como educação, meio ambiente, saúde, desenvolvimento 

social, planejamento, turismo, indústria e comércio. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2016 a 2026 

 

META 7: MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E 

INDICADORES CULTURAIS - SMIIC ATUALIZADO. 

OBJETIVO: Manter o Sistema Municipal de Informações e Indicadores 

Culturais - SMIIC atualizado periodicamente. 

AÇÕES 

 Instituir programa municipal de mapeamento do potencial cultural do 

município;  

 Mapear e divulgar informações atualizadas sobre equipamentos, 

serviços, projetos e produtores culturais;  

 Manter plataforma municipal com dados locais sobre a cultura e 

realizar interligação com dados do campo do turismo;  

 Estimular e dar suporte para que os produtores culturais e grupos se 

cadastrem na plataforma do Sistema Nacional de Informações e 

Indicadores Culturais – SNIIC; 

 Mapear e registrar permanentemente construções de referência 

histórica e cultural do município; 

 Formular materiais informativos e didáticos com as informações do 

Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2016 a 2026 

 

 

 

 



                                                                                                                         

META 8: DESENVOLVMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CULTURAIS QUE GARANTAM A ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO PARA 

DEFICIENTES E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

Contribui com a Meta 29 do Plano Nacional de Cultura. 

OBJETIVO: Garantir que as pessoas com deficiência e necessidades 

especiais possam ter acesso aos espaços culturais, seus acervos e 

atividades. 

AÇÕES 

 Oferecer bens e atividades culturais em formatos acessíveis;  

 Desenvolver ações e promover a fruição cultural para pessoas com 

deficiência e necessidades especiais;  

 Adaptar instalações, mobiliários e equipamentos para acesso e uso de 

deficientes e portadores de necessidades especiais;  

 Garantir que os equipamentos culturais ofereçam infraestrutura, 

arquitetura, programação, acervos e atividades culturais qualificados e 

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

especificidade de pessoas com deficiência e necessidades especiais. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 2021 

 

META 9: MODERNIZAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE CAIBI. 

Contribui com as Metas 10 e 34 do Plano Nacional de Cultura. 

OBJETIVO:Modernizar as instalações do Museu Histórico de Caibi, 

estruturando-o em acordo com a Política Nacional de Museus. 

AÇÕES 

 Adaptar o espaço físico do Museu com acessibilidade;  

 Desenvolver novas exposições e adquirir mobiliário adequado para o 

Museu;  

 Preservar a história do município através de exposições e ações 

educativas que permitam a fruição cultural; 

 Captar recursos através de editais e leis de incentivo para modernizar 

o museu e produzir exposições;  



                                                                                                                         

 Desenvolver projetos de educação patrimonial que valorizem a 

memória coletiva e a cidadania; 

 Estruturar o museu municipal em consonância com a Política 

Nacional de Museus;  

 Catalogar e armazenar de forma adequada o acervo sob 

responsabilidade do museu;  

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 2020 

 

META 10: MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, COM 

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO A LEITURA. 

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

OBJETIVO: Modernizar espaço, mobiliário e acervo da biblioteca pública 

municipal e desenvolver ações de incentivo a leitura. 

AÇÕES 

 Modernizar o espaço da biblioteca pública, garantindo a acessibilidade 

e a renovação do aspecto decorativo e funcional do espaço;  

 Viabilizar atendimento na biblioteca pública e informatizar seu acervo; 

 Atualizar permanentemente o acervo da biblioteca pública, com novas 

aquisições de literatura em geral e livros técnicos para universitários. 

 Incentivar a utilização das tecnologias de informação e comunicação 

como espaços de debate e reflexão cultural;  

 Desenvolver ações de incentivo à leitura através de saraus, contação 

de histórias e representações teatrais;  

 Incentivar o surgimento de bibliotecas livres no município;  

 Incentivar a produção literária local e promover concursos literários;  

 Capacitar educadores, bibliotecários, oficineiros e agentes do setor 

público e da sociedade civil para atuação como agentes de leitura, 

contadores de histórias, mediadores de leitura em equipamentos 

culturais e comunitários;  

 Incentivar a leitura e a produção literária em parceria com escolas;  

 Criar estratégias de aproximação do público com a biblioteca. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 2021 



                                                                                                                         

 

META 11: INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, CURSOS E 

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA PRODUTORES CULTURAIS DA 

ESFERA GOVERNAMENTAL E DA SOCIEDADE CIVIL. 

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

OBJETIVO: Realizar programas, cursos e oficinas de capacitação para 

produtores culturais da esfera governamental e da sociedade civil 

periodicamente. 

AÇÕES 

 Desenvolver e gerenciar programas integrados de formação para 

artistas e produtores locais, estimulando a profissionalização, o 

empreendedorismo e o fortalecimento do campo da cultura;  

 Apoiar e incentivar o surgimento de novos projetos culturais no 

município;  

 Promover atividades de capacitação aos agentes e organizações 

culturais para elaboração e execução de projetos culturais, bem como 

capacitação e suporte jurídico e contábil, a fim de facilitar a elaboração 

de prestação de contas e relatórios de atividades;  

 Desenvolver programas de educação patrimonial e preservação do 

patrimônio cultural;  

 Promover a apropriação social das tecnologias de informação e 

comunicação, ampliando o acesso à cultura digital e incentivando o 

aperfeiçoamento neste campo;  

 Realizar programas de formação para estabelecimento de roteiros 

turístico culturais; 

 Promover capacitação para o campo das expressões da cultura popular 

(artesanato, produtos coloniais, culinária tradicional, ervas medicinais 

e terapêuticas, entre outros);  

 Promover palestras e cursos na área de produção e gestão cultural; 

 Promover atividades de formação de público. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2018 a 2026 

 



                                                                                                                         

META 12: VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS, COM A PRODUÇÃO E 

CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS. 

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

OBJETIVO: Valorizar e incentivar os artistas locais, viabilizando a 

realização e circulação de espetáculos no município e região. 

AÇÕES 

 Incentivar a produção e realização de espetáculos e apresentações dos 

grupos culturais do município, organizando mostras e festivais;  

 Valorizar apresentações de danças étnicas e típicas;  

 Produzir espetáculos de dança, música e teatro a partir das oficinas 

culturais realizadas no município;  

 Promover apresentações culturais em espaços alternativos (escolas, 

entidades, comércio, posto de saúde, igrejas, etc); 

 Realizar intercâmbio cultural com municípios da região;  

 Inserir apresentações, feiras, mostras e espetáculos no calendário de 

eventos do município;  

 Estabelecer parceria com escolas e municípios da região para valorizar 

as produções dos artistas e grupos culturais de Caibi, levando 

apresentações para as escolas e outros espaços;  

 Estimular a difusão da produção cultural local, apoiando e mantendo 

encontros, feiras, festivais, dentro outros que destaquem e valorizem 

as manifestações artísticas e culturais; 

 Fortalecer os grupos e outras organizações da sociedade civil e 

incentivar sua regulamentação; 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2017 a 2026 

 

META 13: COOPERAÇÃO ENTRE PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL 

PARA SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E 

AMBIENTAL COM ESTÍMULO AO TURISMO. 

OBJETIVO: Realizar ações de curto, médio e longo prazo que garantam a 

preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de 

Caibi e região e impactem o campo do turismo. 



                                                                                                                         

AÇÕES 

 Valorizar o patrimônio cultural do município e sua diversidade, 

criando mecanismos de salvaguarda e proteção;  

 Incentivar o turismo religioso no município, aprofundando a relação 

entre cultura e turismo, nas tradições da cultura popular;  

 Envolver órgãos, gestores e empresários de cultura e turismo no 

planejamento criação de roteiros que promovam o potencial do 

município e seus equipamentos e ações culturais;  

 Capacitar educadores e agentes multiplicadores para a utilização de 

instrumentos voltados à formação de consciência histórica crítica que 

incentive a preservação do patrimônio cultural;  

 Desenvolver projetos de pesquisa, registro e salvaguarda do patrimônio 

histórico, cultural e ambiental;  

 Valorizar o meio ambiente e as paisagens naturais do município, com 

a criação de roteiros de visitação;  

 Promover ações no campo da educação patrimonial, voltadas para a 

compreensão e o significado do patrimônio cultural local e regional; 

 Incentivar o turismo cultural sustentável, aliando estratégias de 

preservação patrimonial e ambiental, dinamizando a economia da 

cultura. 

 Valorizar, registrar e difundir a tradição cultural das comunidades. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2016 a 2026 

 

META 14: INCENTIVO A FESTAS, FEIRAS E EVENTOS DA CULTURA 

POPULAR DO MUNICÍPIO DE CAIBI E REGIÃO. 

OBJETIVO: Incentivar e fortalecer festas, feiras e eventos da cultura 

popular, com ênfase na valorização das produções locais e regionais. 

AÇÕES 

 Incentivar e promover feiras, mostras e eventos que garantam espaço 

aos produtores do município (artesanato, produtos coloniais, culinária 

tradicional, ervas medicinais e terapêuticas, entre outros);  



                                                                                                                         

 Fortalecer a economia da cultura e a economia criativa através do 

incentivo à produção, exposição e comercialização;  

 Valorizar a diversidade cultural local e regional;  

 Incentivar e valorizar as iniciativas ligadas à realização de festas 

populares e tradicionais; 

 Caracterizar as festas tradicionais do município com elementos da 

cultura popular local; 

 Valorizar a produção artesanal do município e incentivar a realização 

de feiras e eventos (artesanato, produtos coloniais, ervas medicinais, 

entre outros);  

 Oportunizar aos produtores artesanais do município espaço para 

exposição e comercialização e seus produtos; 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2018 a 2026 

 

META 15: SALVAGUARDA E DIFUSÃO DAS EXPRESSÕES CULTURAIS E 

DO PATRIMÔNIO CULTURAL REGIONAL, COM A VALORIZAÇÃO DA 

CULTURA POPULAR, SEUS MESTRES E GRUPOS. 

Contribui com a Meta 4 do Plano Nacional de Cultura. 

OBJETIVO: Garantir a salvaguarda e difusão das expressões culturais e 

do patrimônio cultural regional, valorizando a cultura popular nos seus 

mestres e grupos. 

AÇÕES 

 Realizar parcerias com instituições de ensino, museus, entidades e 

municípios da região para interação de saberes e fazeres dos mestres 

da cultura popular; 

 Promover oficinas com os mestres populares: carpintaria, artesanato, 

música, entre outros, integrando diferentes gerações; 

 Desenvolver projetos que preservem e difundam as brincadeiras 

populares e cantigas de roda;  

 Valorizar as diferentes etnias que compõem o município e região e 

promover troca de experiências entre elas; 

 Valorizar a produção artesanal e seus produtos;  



                                                                                                                         

 Realizar pesquisa e registro com primeiros moradores do município e 

com a comunidade local para preservar suas histórias e saberes;  

 Valorizar os dialetos das diferentes etnias e desenvolver ações de 

incentivo a sua preservação na comunidade; 

 Promover oficinas de técnicas artesanais e transmissão e saberes dos 

mestres da cultura popular com participação de crianças e jovens; 

 Produzir documentários, mostras, exposições, feiras e material 

educativo que valorize os produtos culturais e saberes dos mestres. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2016 a 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adequação e legalização da política pública de cultura no município 

de Caibi, em curso a partir da efetivação do Sistema Municipal de Cultura, 

caracteriza um momento histórico para o desenvolvimento da cultura local 

e regional. A iniciativa da administração municipal com o apoio e 

engajamento da sociedade civil, colocam o município entre os poucos do 

estado de Santa Catarina que tem Plano Municipal de Cultura. 

A ênfase na cultura, em sua tridimensionalidade, como fator de 

desenvolvimento simbólico, cidadão e econômico ainda é muito recente, 

contudo seu reconhecimento pode ser um importante fator de crescimento 

e valorização das identidades, pois lida com a criatividade e transita entre 

o novo e o antigo, impulsionando a sociedade a construir referências para 

o futuro em estreita relação com suas memórias e seu passado. 

Valorizar a cultura reforça os laços identitários da população, 

privilegiando os saberes e fazeres locais e interagindo com as novas 

tecnologias e linguagens, promovendo a fruição de conhecimentos e 

costumes, conquistando novas relações que refletem na valorização do 

cidadão e, consequentemente,na melhoria da qualidade de vida. 

Nesse sentido, o que é proposto neste documento reflete o momento de 

transformação vivido pela sociedade brasileira, no qual a construção de 

instrumentos e mecanismos de gestão precisa ser efetiva e sua 

concretização prática deve ter caráter colaborativo.  

Dessa forma, o PMC de Caibi conta com a atuação de um Conselho 

Municipal de Política Cultural e segmentos culturais comprometidos e 

empenhados no estabelecimento de um instrumento de gestão, capaz de 

ser agente transformador de anseios e projetos em realidade. 

Com estas considerações finalizamos a redação deste PMC, conscientes 

dos desafios de sua execução e do papel que cabe tanto ao poder público 

quanto a sociedade civil, em tornar as metas aqui propostas, prioridades 

para próximos 10 anos. 
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ANEXOS 

 

- Lei n. 100/ 1968 – Cria Biblioteca Pública. 

- Lei n. 2055/2006 – Oficializa o Hino do município. 

- Lei n. 2.232/2010 – Cria Museu Histórico. 

- Lei n. 030/2013 – Reorganização administrativa do município. 

- Decreto n. 130/2015 – Convoca Fórum de Cultura. 

- Lei n. 2.432/2015 – Cria Sistema Municipal de Cultura. 

- Decreto n. 160/2015 – Nomeia os membros do Conselho. 

- Decreto n. 067/2016 – Convoca Conferência de aprovação do PMC. 

- Lista de presença e ata do Fórum. 

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

- Lista de presença encontro setorial. 

- Lista de presença da Conferência. 

- Ata de validação do PMC. 

 

 

 


