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APRESENTAÇÃO  

 

Com a proposta de potencializar o desenvolvimento da cultura no município de Cunhataí e ampliar a 

participação social na construção das políticas públicas em nível municipal, com imensa satisfação, 

apresentamos aos munícipes e à região, o Plano Municipal de Cultura (PMC) de Cunhataí/SC. 

Neste momento de instabilidades vivido no país e no mundo, as grandes transformações exigem 

que os municípios se renovem, se reinventem e ao mesmo tempo, estejam empenhados em 

garantir que a identidade cultural de suas comunidades permaneça viva e em constante movimento. 

Num ambiente de múltiplos tensionamentos, a cultura se destaca como campo de criatividade, 

inovação e humanização, capaz de transformar o espaço das comunidades para valorização dos 

elementos constitutivos das identidades sociais. 

O município de Cunhataí, como tantos outros municípios brasileiros preocupados com a identidade 

cultural de sua população, buscando se reencontrar com suas origens e ao mesmo tempo ligados 

as novas tendências e expressões culturais, dá um grande passo na construção de políticas 

públicas efetivas para a municipalidade, que irão ultrapassar os ciclos de governo e se estabelecer 

como um marco para o campo cultural local. Nesse sentido, o PMC representa um anseio 

compartilhado entre gestão pública e sociedade civil a fim de garantir a sua população cultura e 

qualidade de vida. 

Este PMC representa o processo de consolidação das políticas públicas de cultura como políticas 

de Estado, no processo de implementação do Sistema Nacional de Cultura.  Elaborado pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer juntamente com o Conselho Municipal 

de Política Cultural, este documento resulta de um intenso diálogo a fim de propor novos rumos 

para o campo cultural no município. 

Cada vez mais a cultura ocupa um papel central no processo de desenvolvimento das cidades e 

municípios, exigindo dos gestores o planejamento e a implementação de políticas públicas que 

respondam aos novos desafios. Políticas que valorizem as raízes históricas e culturais das cidades, 

que reconheçam e promovam a diversidade das expressões culturais, que intensifiquem as trocas e 

os intercâmbios culturais, que democratizem o acesso aos bens e serviços culturais, que trabalhem 

a cultura como um importante fator de desenvolvimento econômico e de coesão social.    

Com esta proposta esperamos que este PMC possa ser apropriado pelos munícipes cunhataienses 

e se torne uma referência para o desenvolvimento do campo cultural, e atue de forma transversal 

com outros campos como saúde, educação, assistência social, visando o bem estar da população. 

 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 
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I. INTRODUÇÃO 

O Brasil tem vivenciado nas últimas décadas um processo de ampliação da participação popular na 

construção das políticas públicas de Estado. Na área da cultura este processo vem se intensificando 

de várias maneiras, tendo destaque a criação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), a realização 

de Conferências, a constituição de Conselhos de Política Cultural e o desenvolvimento dos Planos 

Nacional, Estaduais e Municipais. 

A exemplo do Plano Nacional de Cultura (PNC), o Plano Municipal de Cultura (PMC), deve se 

estruturar em três dimensões complementares, que contemplam a cultura como expressão 

simbólica, como direito de cidadania e como campo potencial para o desenvolvimento econômico 

com sustentabilidade. 

Dentro do PMC de Cunhataí, essas dimensões estarão expressas nas propostas e ações que se 

propõe a dialogar com temas relevantes para o desenvolvimento da cultura em nível local, com 

impacto para a valorização da cultura na região. 

O planejamento tratado dentro deste PMC projeta o desenvolvimento da cultura para um horizonte 

de dez anos, levando em consideração que o produto desse processo de planejamento, deve 

convergir para a visão do PNC, norteador deste processo. 

Uma das finalidades do planejamento é produzir um plano de cultura no município que reflita o 

papel deste sobre as ações e as condições possíveis para que possamos atingir os objetivos 

traçados no PNC, que são: o fortalecimento institucional e a definição de políticas públicas que 

assegurem o direito constitucional à cultura – a proteção e a promoção do patrimônio e da 

diversidade étnica, artística e cultural – a ampliação do acesso à produção e a fruição da cultura em 

todo território – a inserção da cultura em modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico 

– o estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão, de acompanhamento e de 

avaliação das políticas culturais. 

Dessa forma, a estrutura deste PMC contempla uma breve caracterização do município, uma 

análise situacional da cultura com detalhamento dos principais aspectos da gestão cultural, ações 

culturais desenvolvidas, legislação municipal referente à cultura, mapeamento cultural da realidade 

local, as bases que orientaram a elaboração do Plano, os desafios e oportunidades identificados e 

as propostas e ações para potencializar o desenvolvimento da cultura nos próximos 10 anos. 

Construído de forma democrática e participativa, o PMC de Cunhataí representa a 

institucionalização da política pública em nível municipal, que agora passa a se tornar política de 

Estado, visando garantir estabilidade e assegurando a continuidades das políticas públicas de 

cultura. 
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II. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

O município de Cunhataí, localizado na região oeste de Santa Catarina, compreende uma área 
territorial de 54,51 km² e de acordo com o censo do IBGE de 2010, aproximadamente 1.882 
habitantes, destes 972 homens e 850 mulheres, destacando que a maioria da população reside na 
zona rural. Seu principal acesso é pela rodovia SC – 469, apresentando-se como municípios 
limítrofes: São Carlos, Saudades, Cunha Porã e Palmitos. O gentílico para quem nasce ou vive em 
Cunhataí é cunhataiense. 

Conforme relato dos colonizadores, o nome do município se deu por influência dos indígenas que 
residiam na localidade por ocasião da chegada da primeira leva de migrantes. Conta-se que ao 
observarem as mulheres de origem alemã do grupo de colonos que chegaram, os indígenas diziam 
a palavra “cunhataí”, expressão que significava “moça bonita”. Por esta razão a comunidade 
recebeu este nome. 

Inicialmente Cunhataí era um distrito do município de São Carlos. A emancipação político-
administrativa ocorreu em 29 de setembro de 1995, pela Lei estadual nº 9.920 e a instalação com a 
posse do primeiro prefeito em 01 de janeiro de 1997, o qual foi eleito em 03 de outubro de 1996, 
acompanhado pelo vice-prefeito e 09 vereadores. 

A população que hoje constitui o município de Cunhataí possui características marcantes ligadas à 
hospitalidade, disposição para o trabalho e espírito fraterno. Essas características podem ser 
atribuídas à influência cultural dos colonizadores, em especial descendentes de alemães, que ainda 
hoje mantém costumes que identificam a cultura popular local,  presentes na linguagem, na 
alimentação, nas festas e no modo de vida em geral. 

A ocupação do município por colonizadores ocorreu no ano de 1940. Os pioneiros são identificados 
pelas famílias Klauck e Sehnem que migraram do Rio Grande do Sul, buscando terras férteis para o 
trabalho, que possibilitassem melhores condições de vida a suas famílias. Os colonizadores, de 
descendência alemã, encontraram na localidade alguns indígenas que com o passar dos anos 
foram se deslocando para outros territórios, o que é traço marcante desta população. 

As áreas que primeiramente foram ocupadas são o atual centro do município e a comunidade de 
Barra Grande. O território era constituído predominantemente por mata virgem, rica em pinheiro e 
araucária. No início, houve muitas dificuldades em desbravar a mata, construir moradias e preparar 
o solo para o cultivo de alimentos. A região não possibilitava atendimento médico, religioso, de 
educação bem como do comércio nas proximidades nos primeiros tempos, o que foi melhorando 
gradualmente com o passar dos anos.  

A economia do município está baseada na agricultura com produção diversificada que engloba: 
laranja, arroz, cana-de-açúcar, feijão, fumo, mandioca, milho, soja. No que diz respeito ao 
movimento econômico da pecuária são criados principalmente: bovinos, equinos, suínos e aves. É 
registrada significativa produção de mel de abelhas, leite de vaca e ovos de galinha. O 
desenvolvimento do campo da indústria e comércio é marcado pela presença de diversos 
estabelecimentos de pequeno e médio porte, com destaque para a indústria moveleira que tem 
crescido de forma significativa. 
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No que diz respeito à qualidade de vida e sociabilidade, o município desenvolve atividades com 
diversos grupos como crianças, jovens, adultos, idosos, grupos de risco e pessoas em condições de 
vulnerabilidade social por meio de programas, ações e eventos que valorizam o ser humano e 
melhoram a vida dos munícipes, atendendo aos campos da educação, esporte, cultura, lazer, 
atendimento social, saúde, entre outros. 

III. ANÁLISE SITUACIONAL DA CULTURA 

A metodologia utilizada na elaboração deste Plano Municipal de Cultura (PMC) foi construída com 
orientação técnica da Catavento Produção Cultural, juntamente com a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esportes e Lazer e do Conselho Municipal de Política Cultural. A orientação 
contou com momentos de formação e interação entre os envolvidos de forma a sintonizar o diálogo 
e traçar um planejamento condizente com a realidade do município. Na grande maioria dos 
municípios brasileiros de pequeno porte, como é o caso de Cunhataí, o campo da cultura está 
desenvolvido nas suas expressões populares que caracterizam as pessoas que ali residem. 
Contudo a formação na área de gestão e produção de cultura, ainda está em fase de 
amadurecimento, o que faz necessária a presença de pessoas capacitadas para motivar o debate e 
a elaboração de propostas que potencializem o desenvolvimento da cultura no município.  

Cabe destacar que a elaboração deste PMC está em consonância com os princípios, objetivos e as 
53 metas do Plano Nacional de Cultura (PNC), que foram levadas em consideração durante o 
processo, considerando ainda os aspectos destacados no Sistema Nacional de Cultura (SNC). 

Como primeiro passo, realizamos a análise situacional do desenvolvimento da cultura, procurando 
avaliar como está o cenário cultural do município, levantando e organizando informações e definindo 
os desafios e oportunidades que o município tem no presente, considerando suas perspectivas para 
o futuro. 

No que diz respeito à gestão pública, o município possui uma secretaria integrada com outras 
políticas que é responsável pelo estímulo ao desenvolvimento da cultura. A Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esportes e Lazer, conta com um órgão gestor específico, denominado Gerência 
de Cultura, Esportes e Lazer o que pode ser observado na Lei complementar nº 008/2013. A 
principal atribuição da Gerência de Cultura é incentivar, estimular e promover a cultura no Município. 
Atualmente esta Gerência está sob a responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura, Esportes 
e Lazer, pois não conta com profissional que atenda diretamente esta área. 

A Gerência de Cultura tem sua sede administrativa junto à Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, 

e desenvolve oficinas e atividades culturais em outros espaços como o Ginásio de Esportes e a 

Escola Municipal. Fica sob responsabilidade conjunta entre a Gerência de Cultura e o setor da 

Educação o gerenciamento da Biblioteca Pública Municipal de Cunhataí, localizada no prédio da 

Secretaria De Educação com funcionamento de segunda à sexta das 07h e 30 min. às 11h e 30min. 

e das 13h e 15 min. às 17h e 15 min. A Biblioteca Pública Municipal é um local de estudos e 

pesquisa, oferecido á comunidade local, que visita diariamente para ler, pesquisar ou trabalhar com 

computador e acessar a Internet. 

Sob a coordenação da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, existem os projetos de dança, 

abrangendo as categorias infanto-juvenil, adultos e idosos, num total de 84 pessoas, com 

ministrante contratado pela Administração Municipal, que custeia também indumentária, materiais e 
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transporte quando necessário. Há também o Coral Santa Cecília, composto por 20 membros, 

voluntários, que tem seu maestro contratado pela Administração.  A Secretaria Municipal também 

desenvolve projeto na área de música, com aulas de violão, gaita e teclado que são realizadas 

numa sala alugada. Esses dados revelam um número significativo de pessoas que participam dos 

projetos culturais do município, valorizando e incentivando sua população. 

 
FOTO: Grupos de dança alemã do município. 

CRÉDITOS: Assessoria de imprensa de Cunhataí 

 

 
FOTO: Coral Santa Cecília. 

CRÉDITOS: Assessoria de imprensa de Cunhataí. 

 

Sob a coordenação da Secretaria Municipal da Agricultura, com apoio das demais secretaria 

municipais é mantido o Horto Medicinal, projeto permanente muito significativo para a comunidade, 

que envolve as agentes comunitárias de saúde e  mulheres voluntárias das comunidades do meio 

urbano e rural. Nesse projeto, as mulheres recebem orientação da Epagri e fabricam pomadas e 

chás, os quais são vendidos à comunidade e visitantes. Também por meio deste projeto são 

realizados cursos de panificação, de culinária entre outros, envolvendo sempre a construção do 

conhecimento coletivo e a busca da qualidade de vida da população de Cunhataí. 
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FOTO: Curso de panificação. 

CRÉDITOS: Assessoria de imprensa de Cunhataí 

 

 

 
FOTO: Atividades no horto municipal 

CRÉDITOS: Assessoria de imprensa de Cunhataí 

 

A partir destas informações, pode-se observar que ao mesmo tempo em que o setor da cultura 
ainda carece de um profissional responsável pelo atendimento às demandas do campo, para 
potencializar seu desenvolvimento, existe um empenho significativo por conta da Gerência de 
Cultura e da Administração Municipal, com apoio das organizações da sociedade civil em dinamizar 
a área cultural, o que tem forte expressão na iniciativa de realizar este Plano Municipal de Cultura. 

Na atualidade, a Gerência de Cultura não possui um orçamento específico para realizar suas ações. 

O orçamento utilizado pela cultura faz parte do orçamento da Secretaria de Educação, Cultura, 

Esportes e Lazer. Com a finalidade de realizar uma análise da evolução do orçamento destinado à 

cultura em Cunhataí, utilizaram-se como base os dados dos últimos três anos. Pode-se observar 

que o orçamento executado apresenta um crescimento significativo dos investimentos em cultura no 

ano de 2015, o que expressa o empenho da gestão pública em valorizar o campo da cultura e 

potencializar seu desenvolvimento. 
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ANO ORÇAMENTO GERAL DO 

MUNICÍPIO 

ORÇAMENTO DA 

CULTURA 

% 

2013 R$ 6.474.176,00 R$ 87.000,00 1,35 

2014 R$ 7.011678,72 R$ 23.500,00  0,34 

2015 R$ 9.015.010,50  R$ 148.000,00 1,65 

FONTE: Departamento de Contabilidade, Prefeitura Municipal de Cunhataí, 2016. 

 

Em relação às trocas culturais entre municípios, além de participar de eventos na região, Cunhataí 

integra o Colegiado de Cultura e Turismo da Associação de Municípios do Entre Rios (AMERIOS) e 

o Conselho de Gestores Municipais de Cultura de Santa Catarina (CONGESC), órgãos que 

representam os gestores de cultura dos municípios de Santa Catarina e permitem aos participantes 

partilhar experiências, dinamizar a produção e gestão cultural além de valorizar a diversidade da 

cultura popular de cada localidade. 

Com a finalidade de avançar em termos de adequação à legislação e à institucionalidade da cultura 

brasileira emergentes no contexto atual, o município aderiu ao Sistema Nacional de Cultura (SNC) 

em 28 de agosto de 2015 e elaborou o seu Sistema Municipal de Cultura (SMC) que foi 

implementado pela Lei nº 838, de 25 de novembro de 2015, atuando assim em consonância com as 

orientações do Ministério da Cultura (MinC). 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. 

A coleta e registro de informações sobre os diferentes aspectos relacionados às atividades culturais 

são muito importantes para desenvolver uma visão mais ampla do que são os potenciais do 

município. Com este objetivo, foi realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte 

e Turismo um mapeamento, que identificou os saberes, fazeres e fazedores de cultura, serviços, 

atividades, entidades, comunidades rurais e grupos ligados à produção artística e cultural no 

município de Cunhataí. Os resultados deste mapeamento irão gerar um banco de dados com 

informações que irão compor o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC). 

Com base nos dados levantados podemos constatar que no campo da cultura popular são 

expressivas as festas comunitárias em algumas localidades, bem como a outras atividades 

promovidas como forma de celebração comunitária e interação social. Ainda relacionado a cultura 

popular e aos saberes e fazeres, podemos destacar a confecção de produtos coloniais como queijo, 

salame, vinho entre outros. 

No campo das expressões culturais, o segmento música é significativo com a presença de violeiros, 

gaiteiros, cantores e outros instrumentistas que trazem saberes aprendidos informalmente, através 

da troca de conhecimentos entre vizinhos e familiares, ou mesmo novas gerações que buscam 

oficinas de formação para aprender a cantar ou a tocar algum instrumento. 
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Os dados levantados no mapeamento apontaram indicativos para os segmentos culturais que 

devem compor o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Dessa forma, no conselho estão 

representados os principais segmentos culturais desenvolvidos no município. Contudo, é 

indispensável ressaltar que os segmentos que estão desenvolvidos atualmente poderão mudar ao 

longo dos anos e novos setores serem potencializados, o que exige constante análise para 

reformular as políticas públicas de acordo com a realidade apresentada. 

A partir das novas instâncias de participação cidadã que foram surgindo nos últimos anos, tornou-se 

cada vez mais enfática a necessidade de motivar o surgimento de ambientes representativos dos 

interesses públicos e da sociedade. Com a finalidade de motivar a participação social na elaboração 

do PMC, foi realizado no dia 23 de setembro de 2015, às 19:00, na sede do poder legislativo 

municipal, o 1º Fórum Municipal de Planejamento da Cultura, 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 acompanhamento das demais etapas, visando instituir o Plano 

Municipal de Cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO: 1º Fórum Municipal de Planejamento da Cultura, 23/09/2015. 

CRÉDITO: Catavento Produção Cultural. 

 

A dinâmica adotada no Fórum foi a apresentação do cenário cultural nos níveis nacional, estadual e 

municipal, com abertura de espaço para o debate com a comunidade sobre suas perspectivas para  

o desenvolvimento da cultura no município. Em seguida, foi realizada a indicação dos 

representantes dos segmentos culturais da sociedade civil para compor o 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.  

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. O Conselho é composto por três representantes da Secretaria de 

Educação, Cultura, Esportes e Lazer, um representante da Secretaria de Gestão em Administração 

e Planejamento, um representante da Secretaria de Ação Social e Habitação, um representante das 

comunidades rurais tradicionais, um representante do segmento de canto e música, um 
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representante de grupos de manifestações tradicionais e populares, um representante do segmento 

de artes cênicas e um representante do segmento de patrimônio cultural. 

 
FOTO: Conselho Municipal de Política Cultural no Fórum, 23/09/2015. 

CRÉDITOS: Catavento Produção Cultural. 

 

A partir do estabelecimento do Comitê Gestor do PMC, foi realizado um encontro setorial para 

debater propostas e ações que expressem as demandas locais, colocando a sociedade civil e o 

poder público, representados pelo Conselho Municipal de Política Cultural, como principais 

articuladores deste processo. 

Durante o encontro setorial foram avaliadas as propostas da I Conferência Intermunicipal de Cultura 

de São Carlos, que integrou os municípios de Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Cunhataí, 

Guatambu, Planalto Alegre e São Carlos, no dia 09 de julho de 2013. A Conferência debateu temas 

relevantes para a cultura com o objetivo de propor estratégias analisando quatro eixos temáticos: 

implementação do Sistema Nacional de Cultura; produção simbólica e diversidade cultural; 

cidadania e direitos culturais; cultura e desenvolvimento. 

A Conferência levantou propostas de abrangência municipal, estadual e nacional. No que diz 

respeito às propostas de abrangência municipal, podemos avaliar que a gestão municipal 

empenhou-se em avançar na efetivação das propostas, tendo concluído algumas delas como a 

criação do Conselho Municipal de Política Cultural, a implementação do Sistema Municipal de 

Cultura, a integração cultural entre regiões, a valorização de grupos de folclore e tradição do 

município, o incentivo aos talentos locais e a valorização das manifestações culturais dos grupos do 

município. 
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FOTO: Encontro setorial 

CRÉDITO: Assessoria de imprensa de Cunhataí 
 

Além de levantar propostas e ações, os encontros setoriais tiveram o objetivo de identificar os 

principais desafios e oportunidades que são emergentes no município, consolidando assim a análise 

situacional da cultura. Os desafios e oportunidades foram pensados, levando em consideração o 

mapeamento cultural, e as colocações realizadas tanto no Fórum quanto no encontro setorial. 

Os desafios constituem-se nas limitações da área que devem ser superadas, ou seja, representam 

os obstáculos que dificultam o desenvolvimento da cultura. As oportunidades, muitas vezes, são 

identificadas junto com os desafios, consistindo naquilo que consideramos positivo e representam 

tendências que favorecem as realizações almejadas conforme os anseios da sociedade. 

Entre os desafios destacados estão formular políticas públicas condizentes com as necessidades do 

município, fomentar a cultura de forma ampla, a preservação do patrimônio cultural material e 

imaterial, a construção ou aquisição de espaço físico próprio para desenvolvimento de ações e 

atividades culturais, a contratação de profissionais que mantenham atividades artístico-culturais no 

município contemplando as diversas linguagens e a gestão de equipamento culturais públicos, o 

fortalecimento das manifestações da cultura popular; o fortalecimento das parcerias entre poder 

público e organizações da sociedade civil para promoção de atividades e eventos culturais; a 

estruturação das ações culturais com melhoria de espaço físico, equipamentos e mobiliários. Como 

oportunidades, podemos apontar a criação da lei do Sistema Municipal de Cultura com Conselho, 

Plano e Fundo, a atuação de grupos e associações ligadas à cultura, a existência de cursos e 

oficinas culturais no município, a diversidade cultural local, a preservação do folclore e das tradições 

ligadas aos grupos colonizadores. 

A partir desta análise situacional da cultura do município de Cunhataí, podemos concluir que o PMC 

enquanto norteador da política cultural em âmbito municipal por 10 anos trará a indicação das 

prioridades a serem observadas na execução das ações de governo, atendendo assim os anseios 

da população e garantindo que a cultura seja uma política de Estado, capaz de impactar a realidade 

local e potencializar o desenvolvimento cultural e consequentemente a qualidade de vida e a 

satisfação de seus munícipes. 
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IV. Legislação Municipal referente à Cultura 

Apresentamos abaixo a legislação municipal referente à cultura no município de Cunhataí. As 
referidas leis e decretos seguem em anexo a este plano e também podem ser acessadas no site do 
município www.cunhatai.sc.gov.br, no link transparência. 

Lei complementar n. 008, de 14 de maio de 2013 – Dispõe sobre a estrutura organizacional e 
administrativa do poder executivo municipal, quadro de pessoal, matéria correlata e dá outras 
providências. 

Lei Municipal nº. 421, de 10 de maio de 2005 – Dispõe sobre a criação da Biblioteca Municipal e dá 
outras providências. 

Lei n. 838, de 25 de novembro de 2015 – Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Cultura 
do município de Cunhataí e dá outras providências. 

Decreto Municipal n. 068, de 25 de novembro de 2015 – Dispõe sobre a nomeação dos membros 
para compor o Conselho Municipal de Política Cultural do município de Cunhataí e dá outras 
providências. 

Decreto Municipal n. 033, de 14 de junho de 2016 – Dispõe sobre a convocação dos munícipes para 

a Conferência de aprovação do Plano Municipal de Cultura de Cunhataí. 

 

V. PROPOSTAS 

“A meta é um marco, um limite, um desafio, algo que se pode 

realizar, um estado a ser atingido com uma ou mais ações, 

no seu todo ou em parte”. (Dellagnelo et al, 2014). 

Com a finalidade de tornam este PMC acessível e dinâmico, optou-se por utilizar o termo propostas 

ao invés de metas. Na organização dos dados levantados como prioridades para a cultura do 

município, apresentamos 15 propostas e para cada proposta detalhamos ações para se alcançar o 

objetivo desejado, bem como um indicativo de prazo de execução. 

As propostas foram produzidas a partir das reuniões do Conselho e dos encontros setoriais. Após a 

redação, as mesmas foram colocadas em consulta pública no site do município e posteriormente 

foram debatidas na Conferência de aprovação do PMC realizada no dia 21 de junho de 2016. 

 

http://www.cunhatai.sc.gov.br/
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FOTO: Conferência de aprovação do PMC 
CRÉDITOS: Catavento Produção Cultural. 

 

A Conferência contou com ampla participação da comunidade, que debateu as propostas e ações, 

com a formação de grupos que refletiram sobre as melhorias necessárias e quais as estratégias 

para promover e valorizar a cultura no município. A partir do debate realizado, as propostas do PMC 

de Cunhataí foram finalizadas conforme segue. 

 

1ª PROPOSTA  Aquisição ou construção de espaço físico próprio para 

desenvolvimento de iniciativas e atividades culturais. 

AÇÕES  Viabilizar aquisição ou construção de espaço físico para 

desenvolvimento de oficinas e ações culturais, com salas 

para diversas atividades, museu e biblioteca;  

 Disponibilizar espaço multiuso para comercialização e 

exposição de produtos típicos (artesanato, produtos 

coloniais, ervas, chás, pomadas, entre outros);  

 Viabilizar espaço físico com infraestrutura para 

apresentações culturais, feiras e mostras;  

 Garantir espaço físico multiuso que possa contribuir nas 

iniciativas e ações culturais das organizações da 

sociedade civil, com espaço para os produtores culturais 

confeccionarem seus produtos; 

 Captar recursos via lei de incentivo, editais ou emendas 

para construção de espaço físico para as atividades 

culturais do município. 

 Explorar e organizar os espaços físicos disponíveis do 

município onde possam ser preservadas e realizadas 

atividades culturais. Exemplo: Beija Flor 

PRAZO DE EXECUÇÃO Até 2022. 
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Esta proposta contribui com a Meta 31 do Plano Nacional de Cultura. 

 

2ª PROPOSTA  Implementação do Sistema Municipal de Cultura de Cunhataí. 

AÇÕES  Garantir a implementação do SMC de forma efetiva, 

democrática e participativa; 

 Viabilizar a participação do Conselho Municipal de Política 

Cultural na implementação do SMC e na execução e 

monitoramento das propostas do PMC; 

 Garantir espaços para participação social em fóruns, 

reuniões e conferências; 

 Realizar conferências de cultura seguindo o calendário 

nacional; 

 Envolver os segmentos da sociedade civil na elaboração 

e discussão de políticas públicas de cultura; 

 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; 

 Fortalecer a gestão de políticas públicas para a cultura, 

ampliado a capacidade de planejamento e execução de 

metas; 

 Estimular a participação dos trabalhadores da cultura do 

município, nas definições das políticas públicas em todos 

os níveis de governo. 

 Elaborar calendário anual com a programação cultural do 

município. 

PRAZO DE EXECUÇÃO A partir de 2016 

Esta proposta contribui com a Meta 49 do Plano Nacional de Cultura. 

 

3ª PROPOSTA  Garantia de recursos para as ações do Plano Municipal de 

Cultura, com aplicação de no mínimo 1,0% do orçamento 

geral do município. 
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AÇÕES  Garantir no PPA e na LOA recursos orçamentários de no 

mínimo 1,0% para as ações do Plano Municipal de 

Cultura; 

 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; 

 Regulamentar e fortalecer o Fundo Municipal de Cultura 

como mecanismo de financiamento; 

 Garantir recursos públicos para a realização de ações de 

interesse social; 

PRAZO DE EXECUÇÃO Até 2020. 

 

4ª PROPOSTA  Estruturação do órgão oficial de cultura com a contratação de 

quadro de pessoal que atenda as demandas de gestão e 

produção cultural. 

AÇÕES  Estruturar a Gerência de Cultura viabilizando profissional 

responsável pela gestão do setor e de seus equipamentos 

culturais; 

 Realizar planejamento estratégico das ações do campo 

da cultura em nível municipal, objetivando concretizar as 

propostas do Plano Municipal de Cultura; 

 Alterar o plano de cargos do município, criando as 

funções para posterior contratação de profissionais para 

as áreas de dança, música, teatro e artes 

plásticas/visuais; 

 Realizar teste seletivo e ou concurso público para 

efetivação de profissionais das áreas de dança, música, 

teatro e artes plásticas/visuais. 

 Manter as atividades culturais existentes. 

PRAZO DE EXECUÇÃO Até 2018 
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5ª PROPOSTA  Fortalecimento e manutenção das iniciativas culturais 

existentes, democratizando e promovendo o acesso à cultura. 

AÇÕES  Potencializar as ações culturais desenvolvidas pelo poder 

público e pela sociedade civil; 

 Oportunizar oficinas culturais e artísticas gratuitas para a 

população, atendendo as demandas e interesses da 

comunidade; 

 Garantir equipamentos, instrumentos, figurinos, uniformes 

e materiais para desenvolver oficinas culturais nas áreas 

de música, teatro, dança e artes plásticas/visuais; 

 Dinamizar a criação de banda municipal. 

PRAZO DE EXECUÇÃO Gradualmente a partir de 2017 

Esta proposta contribui com a Meta 22 do Plano Nacional de Cultura. 

 

6ª PROPOSTA  Qualificação de agentes e produtores culturais através de 

programas, oficinas e cursos de capacitação. 

AÇÕES  Capacitar agentes e produtores culturais do município 

para a gestão cultural, elaboração de projetos, 

empreendedorismo e captação de recursos; 

 Apoiar e incentivar o surgimento de novos projetos 

culturais no município; 

 Desenvolver capacitação que fortaleça as produções 

culturais e sua sustentabilidade; 

 Promover capacitação para o campo das expressões da 

cultura popular (artesanato, produtos coloniais, culinária 

tradicional, ervas medicinais e terapêuticas, entre outros); 

 Fortalecer os grupos e outras organizações da sociedade 

civil e incentivar sua regulamentação; 

 Realizar parcerias para efetivar a legalização da 

comercialização de produtos coloniais, capacitando os 

produtores para adequação de seus produtos; 

 Estimular as empresas de produção de moda, design, 

decoração, capacitando os atores sociais deste segmento 
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e incentivando o crescimento do campo; 

 Avançar na qualificação do trabalhador da cultura, 

promovendo a profissionalização do setor. 

PRAZO DE EXECUÇÃO Gradualmente a partir de 2017 

Esta proposta contribui com as Metas 18, 35 e 36 do Plano Nacional de Cultura. 

 

7ª PROPOSTA  Promoção e fortalecimento de festas, feiras, mostras e 

eventos tradicionais com a valorização da cultura popular 

local e regional. 

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); 

 Elaborar parcerias e criar estratégias para distribuição, 

exposição e comercialização de produtos típicos 

confeccionados no município; 

 Fortalecer a economia da cultura e a economia criativa 

através do incentivo a produção, exposição e 

comercialização; 

 Valorizar a diversidade cultural local e regional; 

 Incentivar eventos e iniciativas que valorizem a cultura 

popular local, seus produtores e produtos, a exemplo da 

Feira Agropecuária e Industrial e Comercial de Cunhataí – 

FAICC, atividades do CTG, Kerb Fest, clube 4S, entre 

outras festas típicas. 

 Incentivar as iniciativas ligadas à realização de festas 

populares e tradicionais, como festas em honra aos 

santos padroeiros, festejos juninos, festas alusivas a 

datas comemorativas, entre outras; 

 Incentivar a realização de festas e eventos que celebrem 

e promovam a culinária tradicional do município, bem 

como costumes como a cultura do chimarrão. 

PRAZO DE EXECUÇÃO A partir de 2018 com manutenção das ações nos anos 

subsequentes. 
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8ª PROPOSTA  Implantação de Casa de Memória/Museu Municipal, com a 

promoção de ações que garantam a fruição cultural e a 

salvaguarda do patrimônio cultural. 

AÇÕES  Estruturar Casa de Memória/Museu Municipal em 

consonância com a Política Nacional de Museus; 

 Captar recursos e participar de editais públicos para 

implementar Casa de Memória/Museu Municipal; 

 Desenvolver planejamento pedagógico em parceria com a 

Gerência de Educação para promoção, valorização e 

preservação do patrimônio cultural; 

 Catalogar a armazenar de forma adequada o acervo sob 

posse da Administração Municipal; 

 Valorizar o meio ambiente e as paisagens naturais do 

município considerando sua importância como patrimônio 

ambiental; 

 Valorizar as comunidades rurais tradicionais e seus 

costumes; 

 Desenvolver projetos de pesquisa, registro e salvaguarda 

do patrimônio histórico, cultural e ambiental; 

 Capacitar educadores e agentes multiplicadores para a 

utilização de instrumentos voltados à formação de 

consciência histórica crítica que incentive a preservação 

do patrimônio cultural. 

PRAZO DE EXECUÇÃO Até 2020 

Esta proposta contribui com as Metas 10 e 34 do Plano Nacional de Cultura. 

 

9ª PROPOSTA  Desenvolvimento de políticas públicas de reconhecimento, 

proteção, preservação, valorização e divulgação do 

patrimônio material e imaterial local. 

AÇÕES  Estabelecer medidas cautelares de proteção e 

preservação do patrimônio cultural local; 

 Realizar análise de viabilidade para criar lei de 
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tombamento de construções históricas no município; 

 Realizar parcerias e captar recursos para restauração de 

bens tombados no município; 

 Promover as iniciativas que representam patrimônio 

cultural imaterial, registrando, preservando e difundindo 

suas práticas; 

 Promover ações em rede dedicadas a documentação, 

pesquisa, preservação e difusão da memória e identidade 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

PRAZO DE EXECUÇÃO Criação das leis até 2020 e as ações de caráter contínuo 

Esta proposta contribui com as Metas 4 e 5 do Plano Nacional de Cultura. 

 

10ª PROPOSTA  Reconhecimento e valorização dos saberes da cultura 

popular e seus mestres. 

AÇÕES  Realizar mapeamento de produtores, agentes e mestres 

da cultura popular local; 

 Promover o registro dos saberes e fazeres dos mestres; 

 Realizar parcerias com instituições de ensino, museus, 

entidades e municípios da região para interação de 

saberes e mestres; 

 Produzir documentários, mostras, exposições, feiras e 

cartilhas que valorizem os produtos e saberes dos 

mestres; 

 Promover a interação dos saberes tradicionais com as 

novas gerações; 

 Promover a troca de experiências entre as diferentes 

etnias do município e região; 

 Pesquisar, registrar e promover os agentes e produtores 

culturais dando ênfase a salvaguarda e difusão das 

expressões culturais e do patrimônio cultural regional; 

 Valorizar a tradição oral e os costumes dos povos 

migrantes (língua-mãe, alemã). 
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 Elaborar parceria com as secretarias municipais e 

incentivar o cultivo de produtos orgânicos. 

PRAZO DE EXECUÇÃO A partir de 2017. 

 

11ª PROPOSTA  Dinamização de ações no campo da literatura e bibliotecas, 

democratizando seu acesso. 

AÇÕES  Instituir política de incentivo a leitura; 

 Modernizar a biblioteca pública municipal; 

 Incentivar a leitura e a produção literária nas escolas de 

ensino básico do município; 

 Realizar concursos literários para incentivar a produção e 

surgimento de escritores no município; 

 Captar recursos via leis de incentivo ou edital para 

execução de projetos; 

 Estimular e diversificar ações de formação e fidelização 

de público, aproximando a comunidade da biblioteca. 

 Capacitar educadores, bibliotecários e outros agentes do 

poder público e da sociedade civil para atuarem como 

agentes de difusão da leitura, contadores de histórias e 

mediadores de leitura em escolas, bibliotecas, museus 

entre outros. 

PRAZO DE EXECUÇÃO A partir de 2018. 

Esta proposta contribui com as Metas 20 e 34 do Plano Nacional de Cultura. 

 

12ª PROPOSTA  Promoção de ações culturais e educativas, integrando 

museus, bibliotecas, instituições e entidades culturais. 

AÇÕES  Promover o acesso dos munícipes a espaços de memória 

e visita a exposições artísticas e culturais; 

 Realizar ações educativas no campo da literatura, 

patrimônio cultural, expressões culturais e artes de 

espetáculo; 

 Promover mostras e saraus culturais em parceria com 
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instituições públicas e privadas; 

 Promover o intercâmbio cultural com outros municípios; 

 Inserir atividades de educação patrimonial na educação 

básica; 

 Capacitar educadores e agentes culturais para 

desenvolver ações educativas e culturais; 

 Incentivar pesquisas e elaboração de materiais didáticos 

e de difusão referentes a conteúdos multiculturais, étnicos 

e de educação patrimonial. 

 Realizar programas de reconhecimento, preservação e 

difusão do patrimônio e das expressões culturais dos 

grupos que compõem a região, considerando povos 

migrantes e imigrantes, índios, negros, caboclos, entre 

outros. 

PRAZO DE EXECUÇÃO Ações de caráter contínuo a partir da aprovação do Plano. 

Esta proposta contribui com as Metas 12, 13 e 14 do Plano Nacional de Cultura. 

 

13ª PROPOSTA  Produção bem como acesso a programação artística e 

cultural, valorizando artistas do município. 

AÇÕES  Incentivar a produção e realização de espetáculos e 

apresentações dos grupos culturais do município; 

 Garantir espaço físico para ensaios e apresentações de 

grupos do município; 

 Democratizar e descentralizar os espetáculos para bairros 

e comunidades rurais; 

 Organizar mostras e festivais artístico-culturais; 

 Fomentar por meio de seleção e editais públicos, as 

iniciativas e projetos culturais dos grupos organizados do 

município; 

 Estimular a participação de artistas, produtores e 

professores em programas educativos de acesso à 

produção cultural. 
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PRAZO DE EXECUÇÃO A partir de 2019. 

Esta proposta contribui com as Metas 22 e 24 do Plano Nacional de Cultura. 

 

14ª PROPOSTA  Desenvolvimento de programas e projetos culturais que 

garantam a acessibilidade e inclusão para deficientes e 

portadores de necessidades especiais. 

AÇÕES  Adaptar instalações, mobiliários e equipamentos para 

acesso e uso de deficientes e portadores de 

necessidades especiais. 

 Oferecer bens e atividades culturais em formatos 

acessíveis;  

 Desenvolver ações e promover a fruição cultural para 

pessoas com deficiência e 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 Início em 2017, com as adaptações físicas concluídas até 2021. 

Esta proposta contribui com a Meta 29 do Plano Nacional de Cultura. 

 

15ª PROPOSTA  Atualização do Sistema Municipal de Informações e Indicadores 

Culturais – SMIIC. 

AÇÕES  Mapear e divulgar informações atualizadas sobre o 

campo da cultura em nível municipal; 

 Realizar mapeamento dos espaços culturais do município;  

 Manter uma base de dados (plataforma) que identifique 

os grupos, agentes e produtores culturais;  

 Estimular e dar suporte a todas as pessoas ligadas a 

cultura para alimentar a plataforma do Sistema Nacional 

de Informações e Indicadores Culturais – SNIIC;  

 Divulgar grupos, instituições, equipamento, ações 
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culturais e projetos culturais locais; 

 Desenvolver mapeamento e registro de produtores, 

agentes e mestres da cultural popular local. 

PRAZO DE EXECUÇÃO Dados mapeados e atualizados de forma continuada a partir de 

2016. 

 

 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que a cultura continue fazendo a diferença no município é essencial um olhar atento dos 

gestores públicos e o interesse ativo da sociedade civil para que, o que está em desenvolvimento 

seja potencializado e o que ainda carece de investimento e organização, seja colocado em 

movimento. 

Em qualquer realidade, seja nos municípios de pequeno, médio ou de grande porte, o cidadão tem 

urgência por acesso à cultura, por meio de espaços e serviços públicos que proporcionem 

satisfação pessoal, lazer e qualidade de vida. Dessa forma, precisamos fortalecer a cultura local 

com suas particularidades, interagindo constantemente com as necessidades da população e dos 

novos tempos, privilegiando assim a valorização do cidadão de todas as idades, por intermédio da 

cultura. 

Uma política cultural nos dias de hoje precisa ampliar o acesso ao conhecimento e à criação, 

valorizando neste processo os saberes tradicionais e os mestres da cultura popular. Nesse sentido, 

o PMC de Cunhataí parte do que já existe e é potencial no município, no campo da cultural, e 

procura elevar os anseios da sociedade a um novo patamar, destacando nas 15 propostas aqui 

expressas, quão significativa é a cultura para esta comunidade. 

Para transformar o Brasil, em cada um de seus Estados e Municípios é preciso ir além do debate. É 

preciso transformar as necessidades culturais da população em política pública efetivamente 

apropriada por seu povo. Para tanto, a legalização da política pública de cultura no município de 

Cunhataí, em curso com a elaboração do seu Sistema Municipal de Cultura e do Plano, denotam 

um momento histórico para a valorização e o desenvolvimento da cultura local e regional. 

A iniciativa da administração municipal em parceria com os segmentos da sociedade civil, 

representados no Conselho Municipal de Política Cultural e na comunidade que esteve 

representada em Fóruns, Encontros e Conferências, demonstra o engajamento com o qual este 

processo vem sendo apropriado e espera-se que seja resignificado periodicamente, para ser agente 

de transformação. Com estas considerações finalizamos este documento, certos dos desafios para 

os próximos dez anos e do compromisso de toda comunidade cunhataiense em torná-lo realidade. 
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ANEXOS 

 

Lei complementar n. 008/2013 – Estrutura organizacional e administrativa  

Lei Municipal nº. 421/2005 – Criação da Biblioteca Municipal 

Lei n. 838/2015 – Criação do Sistema Municipal de Cultura  

Decreto Municipal n. 068/2015 – Nomeação dos membros do Conselho  

Decreto Municipal n.33/2016 – Conferência de aprovação do PMC 

Lista de presença fórum  

Lista de presença setoriais  

Lista de presença conferência  

Ata eleição do conselho e aprovação do regimento interno  

Ata de validação do PMC pelo Conselho  

Ata setoriais  

Ata fórum  


