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APRESENTAÇÃO  

  

É com imensa satisfação que apresentamos aos munícipes e a região, o 

Plano Municipal de Cultura de Nova Erechim. Com o objetivo de valorizar a 

diversidade cultural e alcançar um novo patamar no desenvolvimento da cultura 

local, trazemos um documento que se propõe a dinamizar a cultura e representar 

o desejo da sociedade na construção de valores mais humanos e socialmente 

transformadores. 

A elaboração das propostas expressas neste documento foram construídas 

junto com a sociedade e pretendem alcançar seus anseios, servindo como um 

planejamento de longo prazo, que ultrapasse os ciclos de governo e se 

estabeleça como um norteador do planejamento municipal em termos de cultura e 

transformação social. 

O alcance do que estamos propondo depende da adesão de todos os 

envolvidos em potencializar a cultura do município de Nova Erechim. Essa 

adesão se dará com o empenho de cada cidadão, seja como gestor público ou 

agente comunitário, em contribuir na transformação das propostas em ações 

efetivas, que oportunizem a melhoria da qualidade de vida e a satisfação da 

população expressas nos saberes e fazeres que serão movimentados no dia-a-

dia, de cada ano e em cada lugar. 

O nosso desafio além de dinamizar a elaboração deste Plano é motivar a 

sociedade para que esteja empenhada no compromisso de realizá-lo, superando 

os desafios e orgulhando-se das oportunidades, que ao longo dos anos serão 

cada vez mais expressivas. 

Esperamos que este Plano dialogue com todos os segmentos culturais e 

de forma intersetorial com os segmentos que se relacionam com a cultura e 

caminham lado a lado para a construção de uma sociedade mais democrática, 

participativa e comprometida com o ser humano e sua transformação. 

 

Departamento de Cultura de Nova Erechim. 

 

 

 



                                                                                                                      

1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das finalidades de planejar é saber em que direção seguir para 

alcançar os objetivos desejados. Partindo desta premissa, trazemos o Plano 

Municipal de Cultura (PMC) do município de Nova Erechim como um documento, 

que entrelaçado com outras áreas, irá direcionar a elaboração e execução das 

políticas públicas de cultura, em nível municipal, pelos próximos 10 anos. 

Conforme preconiza o Ministério da Cultura, por meio da sua Secretaria de 

Políticas Culturais, ter um PMC significa gerar condições para desenvolver e 

preservar a diversidade das expressões culturais e promover o acesso a elas. 

Portanto, um PMC que se deseje eficiente, tem como finalidade planejar 

programas, projetos e ações culturais que valorizem, reconheçam, promovam e 

preservem a diversidade das expressões e manifestações culturais. 

Para tanto, é necessário considerar os princípios e objetivos do PNC, os 

anseios da comunidade local e as possibilidades do poder público, facilitando 

assim a execução das políticas públicas de cultura. 

O PMC apresenta como premissas o anseio de ser participativo, político e 

técnico, estando alinhado com os planos estadual e nacional e fazendo parte do 

planejamento da política pública local. Já como princípios, destaca o 

protagonismo municipal, o diálogo interinstitucional e social, a legitimidade, a 

visão sistêmica e territorial, a transparência e objetividade. 

Considerando estas premissas e princípios, este PMC contempla uma 

breve caracterização do município, o diagnóstico do desenvolvimento da cultura 

com uma abordagem dos principais aspectos da gestão cultural, um mapeamento 

da cultura local, a legislação municipal referente à cultura e as bases que 

orientaram a elaboração do Plano. Na sequencia, apresenta as oportunidades e 

desafios identificados, as diretrizes e por fim, as propostas e ações para 

impulsionar a política cultural a curto, médio e longo prazo. 

A partir da proposta elaborada para este plano, pretende-se garantir o 

exercício da cidadania através da constante participação social, tanto na 

construção quanto na gestão do processo de mudança do cenário cultural local e 

caminhada rumo à construção de mais ações, mais cultura e mais 

desenvolvimento para Nova Erechim e para a região. 



                                                                                                                      

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Conforme informações disponíveis na página oficial do município, Nova 

Erechim, localizada na região oeste de Santa Catarina, conta com uma área 

territorial de 64,54 km² e aproximadamente 4.654 habitantes. O clima é 

mesotérmico úmido, com uma flora rica em angicos, cabriúva, canela e ipê, já a 

fauna é caracterizada pela diversidade de aves e as condições da localidade 

propiciam a criação de animais. 

Apresentam-se como municípios limítrofes: Pinhalzinho, Águas Frias, 

Planalto Alegre, Águas de Chapecó, Nova Itaberaba, Coronel Freitas, Saudades. 

O gentílico para quem mora em Nova Erechim é chamado novaerechinense. 

 

 
FONTE: www.novaerechim.sc.gov.br 

 

A colonização das terras onde o município foi formado iniciou por volta de 

1923 quando os irmãos da família Pandolfo residentes em Guaporé/RS 

adquiriram terras pertencentes a companhia colonizadora Bertaso, Maia e Cia. 

Inicialmente o território era denominado Secção do Burro Branco, devido ao abate 

de uma anta com pelos embranquecidos que foi encontrada por caçadores as 

margens do rio. 

Após a compra as terras permaneceram abandonadas até meados da 

década de 1940, quando foi autorizada a extração da madeira. A partir deste 



                                                                                                                      

momento foi criada a Empresa Colonizadora Tegoni, com sede em Erechim/RS 

para venda de lotes dos irmãos Pandolfo a colonos interessados em novas terras. 

Como o povoamento aconteceu simultaneamente em diferentes locais, é difícil 

estabelecer quem foram as primeiras famílias a chegar. O nome da localidade foi 

escolhido como uma forma de destacar a origem dos colonizadores que vieram 

de Erechim e das cidades vizinhas e adquiriram grande parte das terras a venda. 

A maior parte dos colonizadores de Nova Erechim foi construída em sua 

maioria por descendestes de italianos, bem como poloneses e alemães, além da 

presença de “brasileiros” ou caboclos. Foram povoadas diversas localidades que 

originaram comunidades rurais e na atualidade contam com a seguinte divisão: 

Linha Barreiro, Linha Bitarello, Linha Guabiroba, Linha Morro do Chapéu, Linha 

Navegantes, Linha Pinheirinho, Linha Ramenzoni, Linha Santa Lúcia, Linha São 

José, Linha Sassi, Linha Seca, Linha Suspiro, Linha Volta Bonita. 

O distrito de Nova Erechim foi criado pela lei estadual nº 891/1963, 

subordinado ao município de Saudades. O desmembramento e elevação à 

categoria de município acontece em 1964, tendo sua instalação oficial em 28 de 

dezembro deste mesmo ano. 

As principais atividades econômicas do município estão ligadas a 

agricultura com o cultivo de milho, soja, feijão e fumo, bovinocultura de leite e 

corte, suinocultura, avicultura e piscicultura. No setor da indústria destacam-se a 

indústria madeireira, têxtil, gráfica e alimentícia. 

O site Atlas Brasil 2013, do Programa das Nações Unidas para o 

desenvolvimento, aponta que o Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM que 

considera educação, longevidade e renda, para Nova Erechim é de 0,765 em 

2010, o que situa o município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM 

entre 0,700 e 0,799). 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 

 

3.1 Gestão Cultural  

 

Realizando uma análise da gestão pública no campo da cultura, Nova 

Erechim apresenta como órgão gestor um Departamento de Cultura. O 

departamento está vinculado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte, o que pode ser observado na Lei complementar nº 85/2012, que dispõe 

sobre a estrutura de funcionamento e organização da Administração Municipal e 

estabelece no Art. 32 o Departamento de Cultura na estrutura da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esporte. 

Estando o Departamento de Cultura vinculado a Secretaria de Educação, 

Cultura e Esporte, existe uma colaboração mútua entre os departamentos desta 

secretaria de forma a contribuir na realização de ações no município. 

Como equipe de gestão e atuação o Departamento de Cultura possui uma 

funcionária em cargo comissionado, que responde como Diretoria de Cultura, uma 

auxiliar de serviços gerais e os profissionais que ministram as oficinas e são 

contratados por processo seletivo. 

Para análise da evolução do orçamento destinado à cultura em Nova 

Erechim, vamos utilizar como base os dados dos últimos três anos. Pode-se 

observar que o orçamento executado ainda não representa 1% do orçamento 

municipal. Pensando na visão de futuro que se quer alcançar com as propostas 

deste Plano, almeja-se que hajam mudanças significativas, com uma gestão 

empenhada em transformar o que está proposto neste documento em realidade. 

Consequentemente, o que se verá nos próximo anos é um aumento dos 

investimentos em cultura e a ampliação do espaço da cultura no município. 

ANO ORÇAMENTO GERAL 

DO MUNICÍPIO 

ORÇAMENTO DA 

CULTURA 

% 

2013 R$ 17.173.879,50 R$ 139.763,63 0,81 

2014 R$ 16.702.918,71 R$ 136.394,92 0,82 

2015 R$ 22.777.120,00 R$ 196.764,88 0,87 

FONTE: Departamento de Contabilidade, Prefeitura Municipal de Nova Erechim, 2016. 

 



                                                                                                                      

O Departamento de Cultura tem sua sede administrativa junto a Prefeitura 

Municipal, contudo as oficinas e atividades culturais são desenvolvidas em outros 

espaços como o Ginásio e a Escola Municipal. Fica sob responsabilidade 

conjunta entre o Departamento de Cultura e o setor da Educação o 

gerenciamento da Biblioteca Pública Municipal Dom Jaime de Barros Câmara 

localizada na centro do município próximo a Prefeitura O espaço passou de sala 

de leitura para Biblioteca Pública Municipal pela Lei nº 334/1982 e funciona no 

horário de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 e das 13:15 às 17:15. 

 

 

FOTO: Fachada da Biblioteca Pública Municipal 

CRÉDITO: Assessoria de imprensa do município 

 

O Departamento de Cultura é responsável pela promoção de diversas 

atividades como oficina de ballet clássico, jazz dance, patinação, canto coral, 

violão e dança tradicionalista. As oficinas movimentam cerca de 200 participantes 

que frequentam as aulas e inúmeras pessoas que prestigiam as apresentações e 

mostras realizadas. 

 



                                                                                                                      

 

 



                                                                                                                      

 

 

FOTO: Atividades culturais, 2015 

CRÉDITO: Assessoria de imprensa do município 

 

Neste diagnóstico é importante citar que a cultura não é incentivada e 

promovida somente por meio do Departamento de Cultura. Existem outros setores 

como a Secretaria Municipal de Assistência Social que realizam ações de 

incentivo à arte e cultura com oficinas de artesanato e capoeira e existem ainda 

as organizações da sociedade civil que mantém atividades no campo da cultura.  

 

  O Centro de Tradições Gaúchas Galpão da Tradição realiza oficina de 

dança tradicionalista e o Coral de Meninos Cantores desenvolve suas atividades 



                                                                                                                      

com profissionais contratados pelo Departamento de Cultura, que incentiva as 

organizações da sociedade civil a desenvolverem ações no campo da cultura. 

Outras entidades que desenvolvem ações no campo da cultura são os 

grupos de manifestações étnicas BRASPOL – Organização Cultural da Sociedade 

Brasileiro Polonesa de Nova Erechim e a Associação Italiana de Nova Erechim. 

Em termos de participação na construção de instâncias de organização da 

cultura, no 2010 o município contribuiu por meio do Departamento de Cultura com 

a formação do Colegiado de Dirigentes Municipais de Cultura (CDMC) da 

Associação de Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC). No mesmo ano 

contribuiu para a criação do Conselho de Gestores Municipais de Cultura de 

Santa Catarina (CONGESC), órgão que representa os gestores de cultura dos 

municípios de Santa Catarina. 

Conforme orientação do Ministério da Cultura, o município aderiu ao 

Sistema Nacional de Cultura em 31 de dezembro de 2012 e elaborou o seu 

Sistema Municipal de Cultura (SMC) que foi implementado pela Lei nº 1.794, de 

05 de novembro 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. 

 

3.2 Mapeamento cultural 

 

Mapeamento é uma pesquisa de dados que identifica os diversos aspectos 

em âmbito municipal dos saberes e fazeres relacionados com a cultura. As 

categorias e segmentos mapeados foram baseadas no Modelo de Sistema de 

Indicadores (REIS, 2007). 

Por meio de uma pesquisa realizada pelo Departamento de Cultura foram 

mapeados saberes, fazeres e fazedores de cultura, serviços, atividades, 

entidades e grupos ligados a produção artística e cultural no município de Nova 

Erechim. Os resultados desta ação irão gerar um banco de dados com 

informações básicas que irão compor o Sistema Municipal de Informações e 

Indicadores Culturais. 



                                                                                                                      

Com base nos dados levantados podemos constatar que no campo das 

expressões e do patrimônio cultural são expressivas as festas comunitárias 

relacionadas aos santos padroeiros e a festejos juninos, bem como a outras 

festividades promovidas como forma de celebração comunitária e interação 

social. Ainda relacionado a cultura popular e aos saberes e fazeres, podemos 

destacar a presença de sapateiros, costureiras, alfaiate, artesãs, contadores de 

causo, marceneiros e benzedeiras, que mantém tradições e ofícios tradicionais ao 

longo dos anos. 

No campo das artes de espetáculo, o segmento música é significativo com 

a presença de violeiros, gaiteiros, cantores e outros instrumentistas que trazem 

saberes aprendidos informalmente, por meio 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. 

No campo da economia da cultura e dos serviços relacionados, podemos 

destacar os serviços de marcenaria e confecção de móveis, a comercialização de 

artesanato e os serviços de costura, a comercialização de alimentos e bebidas e 

da presença de restaurantes, os serviços de arquitetura e urbanismo, os serviços 

gráficos e de design, as publicações de jornal, serviços fotográficos e programa 

de rádio. 

Os dados levantados no mapeamento apontam indicativos para os 

segmentos culturais que devem compor o Conselho Municipal de Política Cultural. 

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. 

 

3.3 Legislação Municipal referente à Cultura 

 

- Lei Municipal n. 334, de 23 de setembro de 1982 – Transforma sala de leitura 

em biblioteca pública municipal. 

- Lei Municipal n. 890, de 10 de março de 1998 – Cria o Arquivo Público do 

município de Nova Erechim e dá outras providências. 



                                                                                                                      

- Lei Municipal n. 1.635, de 07 de novembro de 2011 – Cria o Conselho Municipal 

de Cultura e dá outras providências. (REVOGADA) 

- Decreto Municipal n. 77, de 16 de fevereiro de 2012 – Dispõe sobre a nomeação 

do Conselho Municipal de Cultura e dá outras providências.  

- Lei complementar n. 85, de 19 de novembro de 2012 – Dispõe sobre a 

reorganização administrativa do município de Nova Erechim e dá outras 

providências. 

- Lei Municipal n. 1.729, de 18 de abril de 2014 – Dispõe sobre a contratação de 

pessoal por prazo determinado para atender a programas sócio educativos e 

oficinas de cultura no município de Nova Erechim e dá outras providências. 

- Lei Municipal n. 1.783, de 11 de agosto de 2015 – Dispõe sobre a co-

oficialização da língua do talian-veneto brasileiro, a língua portuguesa, no 

município de Nova Erechim. 

- Decreto Municipal n. 272, de 11 de setembro de 2015 – Dispõe sobre a 

convocação dos munícipes para o 1º Fórum Municipal de Planejamento da 

Cultura de Nova Erechim. 

- Lei Municipal n. 1.794, de 05 de novembro de 2015 – Dispõe sobre a criação do 

Sistema Municipal de Cultura do município de Nova Erechim e dá outras 

providências. 

- Decreto Municipal n. 321, de 24 de novembro de 2015 – Dispõe sobre a 

nomeação dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural do município 

de Nova Erechim e dá outras providências. 

- Decreto Municipal n. 124, de 12 de maio de 2016 – Dispõe sobre a convocação 

dos munícipes para a Conferência de aprovação do Plano Municipal de Cultura de 

Nova Erechim. 

 

3.4 As bases do PMC 

 

A metodologia utilizada na elaboração deste Plano Municipal de Cultura foi 

construída com orientação técnica da Catavento Produção Cultural, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, por meio de seu 

Departamento de Cultura 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 Nova Erechim, 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 do Plano Municipal de Cultura precisa 

estar em consonância com os princípios, objetivos e as 53 metas do Plano 

Nacional de Cultura, que foram levados em consideração durante o processo, 

considerando ainda os aspectos destacados no Sistema Nacional de Cultura. 

Como primeiro passo, foi realizado no dia 28 de setembro de 2015, às 

19h00min, nas dependências do Centro de Convivência de Idosos o 1º Fórum 

Municipal de Planejamento da Cultura, convocado pelo Decreto n. 272/2015, 

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 acompanhamento das demais etapas, visando instituir o 

Plano Municipal de Cultura1. Durante o Fórum foi realizada a indicação e eleição 

dos representantes da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de 

Política Cultural. 

 

                                                           
1
 (DELLAGNELO, 2013). 



                                                                                                                      

 
FOTO: 1º Fórum Municipal de Planejamento da Cultura 

Centro de Convivência de Idosos, 28/09/2015 

CRÉDITO: Catavento Produção Cultural 

 

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

Política Cultural. 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: poder público – Secretaria de Administração, 

Finanças e Planejamento, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, 

Departamento de Cultura e Secretaria de Assistência Social, sociedade civil – 

grupos de artesãos, segmento de patrimônio cultural, grupos de manifestações 

tradicionais e populares, comunidades tradicionais rurais, segmento de música. 

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 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.  

 



                                                                                                                      

 
FOTO: Membros do Conselho Municipal de Política Cultural no  

1º Fórum Municipal de Planejamento da Cultura. 

CRÉDITOS: Assessoria de imprensa do município 

 

Dado continuidade as bases que compuseram este plano, foi realizada 

uma avaliação da 1ª Conferência Intermunicipal de Cultura de Pinhalzinho que 

integrou os municípios de Nova Erechim, Nova Itaberaba, Águas Frias, Serra Alta 

e Sul Brasil, no dia 04 de julho de 2013. A Conferência debateu temas relevantes 

para o campo com o objetivo de propor estratégias de promoção da cultura 

analisando quatro eixos, que foram: 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. Como exemplo podemos citar a criação do Conselho Municipal de 

Política Cultural, a implementação do Sistema Municipal de Cultura, a valorização 

dos mestres e da cultura dos antepassados, que já foram realizados no município. 

Abaixo detalhamos as propostas elencadas em nível municipal, estando grifadas 

as que já foram ou estão sendo executas pelo município. 

 

 



                                                                                                                      

EIXO I – Implementação do Sistema Nacional de Cultura 

PROPOSTAS 

 Criar Conselho, Plano e Fundo Municipal de Cultura com definição do 

órgão gestor da área de cultura; 

 Realizar oficinas e cursos que socializem as diretrizes do Plano Nacional 

de Cultura, as leis de incentivo, os editais e as políticas de financiamento 

e fomento da área da cultura; 

 Garantir no Plano Municipal de Cultura que seja realizado concurso 

público e um plano de cargos e salários para os trabalhadores das áreas 

culturais; 

 Valorizar artistas, mestres, escritores e demais segmentos culturais; 

 Criação e ou implementação do Museu Histórico Municipal; 

 Criar Lei municipal de incentivo a cultura; 

 Elaborar um blog-site informativo contendo o inventário dos segmentos 

culturais (municipal) e um informativo; 

EIXO II – Produção simbólica e diversidade 

PROPOSTAS 

 Viabilizar com urgência o Conselho Municipal de Cultura; 

 Criar e implantar o Sistema Municipal de Cultura; 

 Proporcionar uma formação continuada aos professores e agentes 

culturais para as diferentes linguagens; 

 Contratar profissionais qualificados para atuar nas diferentes áreas 

culturais; 

 Fortalecer a cultura dentro das escolas criando atividades sobre o saber 

popular, valorizando a tradição oral, mestres, saberes, costumes e 

hábitos da comunidade, durante o turno escolar; 

 Abranger as linguagens culturais no currículo escolar; 

 Digitalizar o acervo bibliográfico da biblioteca para que os usuários 

tenham acesso a essa ferramenta; 

 Fazer documentário e filmes de curta metragem com atores regionais, 

envolvendo escolas/cultura/comunidade; 

 Incentivar as empresas privadas a financiar projetos culturais, para 

divulgar a comunicação e a cultura digital; 



                                                                                                                      

 Criar museu histórico para a preservação do patrimônio material e 

imaterial das diversas etnias e garantir um profissional especializado para 

promover eventos e divulgação deste acervo cultural; 

 Incentivar o envolvimento das diversas etnias, bem como buscar formas 

de subsidiar o resgate histórico das diversas formas e manifestações 

culturais, privilegiando a diversidade existente; 

EIXO III – CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 

PROPOSTAS 

 Aderir e implementar o Sistema Municipal de Cultura; 

 Qualificar profissionais para buscar recursos de editais, projetos e leis de 

incentivo à cultura; 

 Construir e ou adquirir prédio próprio para garantir espaço adequado às 

oficinas da cultura; 

 Garantir acessibilidade de pessoas com deficiência nos espaços 

culturais; 

 Realizar ações para resgatar a cultura dos antepassados; 

EIXO IV – CULTURA E DESENVOLVIMENTO 

PROPOSTAS 

 Criar associações regionais em diversas áreas como música, teatro, 

artesanato, dança, bandas e fanfarras, entre outras; 

 Institucionalizar e garantir espaços que possibilitem o desenvolvimento da 

cultural local (biblioteca, museu, etc); 

 Criar Fóruns Municipais e Intermunicipais de cultura; 

 Apoiar e incentivar, por meio de editais, as associações das várias etnias 

existentes nos municípios; 

 Promover a difusão cultural abrangendo áreas artísticas, históricas e 

culturais; 

 Efetuar e incentivar a criação de políticas públicas que viabilizem o 

desenvolvimento da cultura; 

FONTE: Relatório da 1ª Conferência Intermunicipal de Cultura de Pinhalzinho, Nova Erechim, 

Nova Itaberaba, Águas Frias, Serra Alta e Sul Brasil. 

 



                                                                                                                      

Após a avaliação das propostas da Conferência que foram realizadas e 

analisar quais são emergentes no momento atual, foram planejados dois 

encontros setoriais para realizar um debate integrando poder público e 

comunidade e pensando no que é importante implementar no campo da cultura 

em Nova Erechim nos próximos 10 anos. 

Os encontros setoriais podem ser definidos como espaço para os cidadãos, 

criadores e produtores de cultura, além de apresentarem seus anseios e 

demandas, se comprometerem assumindo responsabilidades em conjunto com o 

poder público para desenvolvimento em potencial da área da cultura2.  

 
FOTO: Encontro setorial, 03-11-2015. 

CRÉDITO: Catavento Produção Cultural 

 

A partir da realização do Plano Municipal de Cultura de Nova Erechim, 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 e garantindo que a cultura 

seja uma política de Estado.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 (DELLAGNELO, 2014). 



                                                                                                                      

3.5 Desafios e Oportunidades 

 

Consolidando a análise situacional da cultura foram identificados desafios e 

oportunidades observados neste campo no âmbito municipal. A definição dos 

mesmos emerge da observação e do mapeamento diagnosticados pelo estudo e 

compreensão da realidade do município de Nova Erechim, e que precisam ser 

superados ou potencializados para se chegar a uma nova realidade desejada 

para o campo da cultura. 

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 

sociedade3.  

 

DESAFIOS 

1) Construir e ou adquirir espaço próprio para desenvolvimento de ações e 

atividades culturais; 

2) Auxiliar os grupos e entidades culturais a buscarem aperfeiçoamento 

para adquirirem sustentabilidade; 

3) Capacitar e instrumentalizar as entidades e associações para sua 

legalização; 

4) Valorizar a diversidade cultural do município e promover a autoestima 

da população; 

5) Fortalecer as manifestações da cultura popular e promover o 

intercâmbio cultural com outras regiões; 

6) Garantir e ampliar os recursos públicos para o campo da cultura e 

buscar parcerias com as esferas governamentais, iniciativa privada e 

sociedade civil para impulsionar a iniciativas culturais no município; 

7) Fortalecer as festas e eventos tradicionais valorizando a cultura popular; 

8) Promover ações em parceria com grupos e associações, garantindo 

atuação sociocultural conjunta com a sociedade civil. 

                                                           
3
 (DELLAGNELO, 2013) 



                                                                                                                      

OPORTUNIDADES 

1) Sistema Municipal de Cultural com Conselho, Plano e Fundo 

implementado; 

2) Atuação de grupos e associações ligadas à cultura; 

3) Existência de cursos e oficinas no município; 

4) Co-oficialização do talian no município; 

5) O intercâmbio cultural com outros municípios e regiões nos eventos e 

iniciativas culturais; 

6) Multiplicidade cultural e diversidade de expressões culturais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

4. PROPOSTAS 

(...) usando o diálogo, que é vital para a cultura da 

execução, todos podem contribuir com alguma 

coisa – e todos irão se beneficiar por tomar parte 

do diálogo4.  

 

Para definir as propostas deste Plano, foi necessário pensar aonde se quer 

chegar, que situação se pretende alcançar na área da cultura, considerando todos 

os aspectos que já foram abordados e o mapeamento cultural realizado. 

As propostas aqui elaboradas partem do relatório dos encontros setoriais 

formulado pelo Conselho Municipal de Política Cultural e buscam refletir os 

anseios da comunidade local para o período de 10 anos. 

São apontadas como diretrizes, ou seja, eixos de referência, para a 

elaboração das propostas os seguintes temas geradores: 

 Valorização da cultura popular; 

 Intercâmbio cultural regional; 

 Incentivo aos artistas locais e seus produtos; 

 Capacitação e formação cultural continuada; 

 Manutenção e estruturação para a gestão pública de cultura; 

 Fortalecimento do campo da leitura e literatura; 

 Dinamização e fomento ao campo do patrimônio cultural; 

 Articulação de ações e eventos em parceria com a sociedade civil; 

 Garantia de orçamento público para a cultura. 

 

 

A partir dos temas geradores foram definidas 14 propostas que podem 

impulsionar o campo da cultura possibilitando o acesso à arte e à cultura, à 

memória e ao conhecimento como condições fundamentais para o exercício pleno 

da cidadania e para a formação da subjetividade e dos valores sociais. 

 

 

 

                                                           
4
 (BODISSY/CHARAM, 2005) 



                                                                                                                      

PROPOSTA 1 

Fortalecimento e valorização da cultura popular local por meio de pesquisa, 

registro, integração e promoção dos produtores culturais, detentores de saberes e 

grupos étnicos, contribuindo com a salvaguarda e difusão das expressões 

culturais e do patrimônio cultural. 

 

AÇÕES 

1. Promover atividades de socialização, formação e troca de saberes, 

integrando gerações;  

2. Valorizar as diferentes etnias presentes no município e promover atividades 

de socialização, formação e troca de saberes; 

3. Promover oficinas de dialeto que contemplem a diversidade étnica do 

município; 

4.  Incentivar a realização de oficinas e cursos no campo do artesanato;  

5. Viabilizar encontros de formação e troca de saberes dos grupos étnicos;  

6. Incentivar ações de fruição e troca de saberes integrando diferentes 

gerações;  

7. Promover ações educativas e culturais em parceria com escolas, museus e 

organizações da sociedade civil sobre a temática étnica;  

8. Realizar ações em parceria com outros municípios para valorização das 

etnias da região. 

9. Produzir mostras, documentários, exposições, feiras e cartilhas para 

valorização dos produtos e saberes dos mestres;  

10. Dinamizar a troca de experiências e a valorização dos diferentes grupos 

étnicos do município e região. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 2017 

 

PROPOSTA 2 

Valorização e incentivo às produções dos artistas e grupos do município 

integrando os diversos segmentos culturais. 

 

AÇÕES 



                                                                                                                      

1. Promover o intercâmbio cultural local e regional integrando segmentos 

culturais; 

2. Promover cursos e apresentações de danças folclóricas tradicionais 

(étnicas e gauchescas);  

3. Viabilizar a realização de encontro de etnias com degustação de 

produtos, feiras, danças, etc;  

4. Promover e incentivar a realização de viagens de estudo para conhecer 

grupos e participar de ações, feiras e mostras culturais em outros 

municípios; 

5. Incentivar a integração com grupos étnicos de outros municípios;  

6. Elaborar mecanismos de seleção pública e editais de chamamento de 

projetos para financiar a circulação de ações culturais e espetáculos; 

7. Disponibilizar espaço público para ensaios e apresentações de grupos 

locais; 

8. Valorizar e promover os produtos e produções culturais do município. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: início em 2017  

 

PROPOSTA 3 

Incentivo e fomento a realização de programas e cursos de capacitação para 

agentes e produtores culturais do poder público e da sociedade civil 

periodicamente. 

 

AÇÕES 

1. Promover oficinas de diferentes técnicas artesanais, tanto tradicionais 

quanto tendências da atualidade;  

2. Incentivar a confecção de produtos característicos da região (artesanato e 

gastronomia);  

3. Articular ações de valorização e fruição de saberes relacionados aos 

dialetos dos grupos étnicos locais; 

4. Promover oficinas, cursos e palestras no campo das expressões artísticas 

e culturais (dança, artesanato, teatro, canto, música, dialeto entre outros); 

5. Incentivar a participação popular nas atividades de formação desenvolvidas 

no município;  



                                                                                                                      

6. Garantir o acesso às linguagens artísticas e culturais a crianças, jovens, 

adultos e idosos; 

7. Gerar incentivo para surgimento de novos projetos culturais; 

8. Desenvolver capacitações que fortaleçam as produções culturais e sua 

sustentabilidade; 

9. Capacitar os agentes do poder público e da sociedade civil para elaborar e 

desenvolver projetos culturais. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 2017 e manter de forma continuada 

 

PROPOSTA 4 

Construção e ou aquisição de espaço físico próprio para desenvolvimento de 

ações e atividades culturais. 

 

AÇÕES 

1. Viabilizar aquisição ou construção de espaço físico para desenvolvimento 

de oficinas e atividades culturais;  

2. Captar recursos via lei de incentivo, editais ou emendas para construção 

de espaço físico para as atividades culturais do município; 

3. Disponibilizar espaço multiuso para comercialização e exposição de 

produtos típicos (artesanato, culinária, entre outros);  

4. Viabilizar espaço físico com infraestrutura para apresentações culturais, 

feiras e mostras;  

5. Garantir espaço físico multiuso que possa contribuir nas iniciativas e 

ações culturais das organizações da sociedade civil; 

6. Viabilizar a estruturação de equipamento cultural com espaço que 

permita acesso as novas tecnologias de comunicação e informação. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 2021 , tendo concluído 60% das ações até 2019. 

 

PROPOSTA 5 

Articulação de políticas de incentivo a leitura e literatura destacando as 

produções da comunidade local e regional. 

 

AÇÕES 



                                                                                                                      

1. Garantir a contratação de profissional para atendimento na biblioteca 

pública municipal;  

2. Ampliar ações e atividades da Biblioteca Publica Municipal, interagindo 

com a comunidade; 

3. Adquirir livros, mobiliário e equipamentos para modernização da 

biblioteca pública municipal;  

4. Realizar ações educativas em parceria com as escolas e a sociedade 

civil;  

5. Promover saraus, concursos e recitais de literatura;  

6. Incentivar o surgimento de escritores no município;  

7. Valorizar as composições literárias e musicais dos munícipes;  

8. Captar recursos via lei de incentivo ou editais para execução de projetos 

no campo da literatura e biblioteca. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 2017 

 

PROPOSTA 6 

Incentivo e fomento com recursos do município para a contratação de 

profissionais para cursos e oficinas, e aquisição de material para funcionamento 

das mesmas (figurinos, materiais, equipamentos, instrumentos). 

 

AÇÕES 

1. Viabilizar a efetivação de quadro de pessoal que atenda as demandas do 

departamento de cultura;  

2. Incluir no plano de cargos do município vagas específicas para 

profissionais na área da cultura; 

3. Garantir a realização de concurso público que efetive profissionais para 

atuar na gestão cultural do município, de seus equipamentos culturais e 

nas oficinas artístico-culturais; 

4. Democratizar o acesso à cultura para diferentes faixas etárias; 

5. Fomentar e manter oficinas e ações culturais já existentes; 

6. Viabilizar recursos para melhoria de equipamentos para atividades e 

oficinas tanto do poder público quanto da sociedade civil; 



                                                                                                                      

7. Adquirir figurinos, materiais, equipamentos e instrumentos para atender as 

necessidades das oficinas e ações culturais realizadas;  

8. Oferecer os materiais e condições indispensáveis ao bom andamento das 

ações e atividades culturais oferecidas aos munícipes;  

9. Realizar parcerias e captar recursos para aquisição de materiais 

necessários às oficinas. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 2018 

 

PROPOSTA 7 

Implantação de museu municipal com infraestrutura e equipe técnica. 

 

AÇÕES 

1. Garantir espaço físico para a implantação de museu em consonância com 

a Política Nacional de Museus;  

2. Captar recursos via lei de incentivo ou editais para implantação e 

estruturação de museu;  

3. Qualificar equipe técnica para atuar no museu e realizar ações no campo 

do patrimônio;  

4. Produzir pesquisas e mapeamentos que deem suporte a necessidade de 

implantação de um museu;  

5. Sensibilizar a comunidade para registro de acervos, relatos e documentos 

de relevante interesse histórico e cultural;  

6. Realizar parceria com organizações da sociedade civil para realizar ações 

no campo do patrimônio; 

7. Realizar ações educativas a partir das pesquisas produzidas no campo do 

patrimônio cultural. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: garantir espaço físico até 2020 e realizar as ações de 

forma continuada. 

 

PROPOSTA 8 

Garantia de dotação orçamentária com no mínimo 2,0% do orçamento do 

município para as ações do Departamento de Cultura. 

 



                                                                                                                      

AÇÕES 

1. Garantir no PPA e na LOA recursos orçamentários de no mínimo 2,0% do 

orçamento do município, para as ações promovidas pelo Departamento de 

Cultura; 

2. Desenvolver estratégias que garantam a aplicação de recursos para 

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

longo prazo; 

3. Promover editais para os segmentos culturais desenvolvidos no município 

buscando a democratização de acesso aos recursos públicos; 

4. Promover treinamento e divulgar amplamente os procedimentos para 

possibilitar participação de todos os interessados em editais municipais; 

5. Regulamentar e fortalecer o Fundo Municipal de Cultura como mecanismo 

de financiamento. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 2018 

 

PROPOSTA 9 

Realização de parcerias e interação entre órgãos públicos, equipamentos 

culturais, educacionais e organizações da sociedade civil para promover ações e 

atividades culturais no município e região. 

 

AÇÕES 

1. Realizar parcerias de curto, médio e longo prazo para promover ações 

culturais no município e região; 

2. Promover parcerias para realização de eventos culturais com as 

organizações da sociedade civil; 

3. Promover mostras e saraus culturais em parceria com instituições privadas; 

4. Promover o intercâmbio cultural com escolas, museus e bibliotecas de 

outros municípios; 

5. Estabelecer contato com as Secretarias de Educação para incluir no 

calendário escolar eventos e mostras culturais; 

6. Participar de eventos artísticos e culturais dos municípios da região; 

7. Valorizar as produções culturais do município nos eventos locais. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 2017 



                                                                                                                      

 

PROPOSTA 10 

Estruturação e implementação do Sistema Municipal de Cultura de Nova Erechim 

de forma efetiva, democrática e participativa. 

 

AÇÕES 

1. Executar na política cultural do município, as orientações e indicações do 

SMC e do PMC; 

2. Priorizar a participação democrática do Conselho Municipal de Política 

Cultural na implementação do SMC e execução das metas do PMC;  

3. Garantir espaços para participação social em fóruns, reuniões e 

conferências;  

4. Envolver os segmentos da sociedade civil na elaboração e discussão de 

políticas públicas;  

5. Realizar conferências de cultura em acordo com o calendário das 

conferências nacionais e estaduais. 

6. Regulamentar o Fundo Municipal de Cultura; 

7. Participar e articular encontros para debate sobre gestão cultural e políticas 

públicas de cultura; 

8. 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: em desenvolvimento a partir da aprovação do Plano 

Municipal de Cultura. 

 

PROPOSTA 11 

Desenvolvimento de programas e projetos culturais que garantam a 

acessibilidade e inclusão para deficientes e portadores de necessidades 

especiais. 

 

AÇÕES 

1. Adaptar instalações, mobiliários e equipamentos para acesso e uso desses 

públicos;  



                                                                                                                      

2. Oferecer bens e atividades culturais em formatos acessíveis;  

3. Desenvolver ações e promover a fruição cultural para pessoas com 

deficiência e necessidades especiais. 

4. 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. 

 

PROPOSTA 12 

Garantia de atualização do Sistema Municipal de Informações e Indicadores 

Culturais – SMIIC. 

 

AÇÕES 

1. Obter e divulgar informações atualizadas sobre a área da cultura;  

2. Realizar mapeamento dos espaços grupos e agentes culturais do 

município;  

3. Manter uma base de dados (plataforma) que identifique os grupos, agentes 

e produtores culturais;  

4. Estimular e dar suporte a todas as pessoas ligadas a cultura para alimentar 

a plataforma do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais 

(SNIIC);  

5. Divulgar grupos, instituições, equipamento, ações culturais e projetos 

culturais locais; 

PRAZO DE EXECUÇÃO: dados mapeados e atualizados de forma continuada. 

 

PROPOSTA 13 

Promoção da salvaguarda do patrimônio histórico, cultural e ambiental com 

estímulo ao turismo, por meio de atuação conjunta do poder público e da 

sociedade civil. 

 

AÇÕES 



                                                                                                                      

1. Promover ações integradas com os órgãos municipais, estaduais e 

nacionais, e a comunidade local, para estabelecer medidas cautelares de 

proteção e preservação do patrimônio; 

2. Implantar sistema de incentivo a organizações da sociedade civil e 

iniciativa privada comprometidas com a preservação, valorização e 

promoção do patrimônio histórico do município;  

3. Promover a culinária, o artesanato, as práticas, festas, e celebrações que 

representam patrimônio cultural material e imaterial, registrando, 

preservando e difundindo suas práticas. 

4. Valorizar o meio ambiente e as paisagens naturais do município com 

criação de roteiros de visitação nas comunidades rurais tradicionais, rotas 

de cachoeiras e espaços ao ar livre;  

5. Valorizar as produções e o modo de vida dos moradores das comunidades 

rurais;  

6. Desenvolver projetos de pesquisa, registro e salvaguarda do patrimônio 

histórico, cultural e ambiental;  

7. Incentivar pesquisas e elaboração de material didático e de difusão 

referentes a conteúdos multiculturais, étnicos e de educação patrimonial; 

8. Promover ações em parceria com escolas e outras instituições públicas e 

privadas para salvaguarda do patrimônio ambiental que impactem na 

preservação do meio ambiente.  

PRAZO DE EXECUÇÃO: ações de caráter contínuo a partir da aprovação do 

Plano Municipal de Cultura. 

 

PROPOSTA 14 

Fortalecimento das festas, feiras e eventos tradicionais, valorizando a cultura 

popular e as produções realizadas no município e região. 

 

AÇÕES 

1. Incentivar e promover feiras e eventos que garantam espaço aos 

produtores do município fortalecendo a economia da cultura e economia 

criativa;  



                                                                                                                      

2. Elaborar parcerias para criar estratégias de distribuição, exposição e 

comercialização de produtos;  

3. Apoiar ações de empreendedores criativos valorizando a diversidade 

cultural;  

4. Assegurar que os diversos grupos da cultura popular que representam as 

origens e dão significado a estes eventos enquanto expressões de 

identidade cultural do município tenham espaço de destaque na 

programação das festividades;  

5. Garantir a geração de renda por meio do comércio formal e informal 

favorecendo a economia da cultura; 

6. Incentivar a participação em festas, feiras e eventos culturais tradicionais 

da região; 

7. Incentivar iniciativas que valorizem a cultura popular local, seus produtores 

e produtos. 

8. Incentivar a realização de festivais de música no município, como o Festival 

da Canção João de Barro. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: gradualmente a partir de 2017. 

 

 

As propostas apresentadas acima foram debatidas amplamente pelo 

Conselho Municipal de Política Cultura e pela sociedade do município na 

Conferência de aprovação das propostas do PMC, realizada no dia 16 de maio de 

2016, no Centro dos Idosos. Na conferência foi realizada uma palestra com o 

tema “Plano Municipal de Cultura: do sonho para o real”, conduzida pela 

Catavento Produção Cultural, seguida da formação de grupos para debate das 

propostas e alterações. 



                                                                                                                      

 
FOTO: Conferência de aprovação do PMC 

CRÉDITO: Assessoria de imprensa 

 

Após a conferência, as propostas foram validadas pelo Conselho e tem 

como próximas etapas a aprovação no Poder Legislativo e na sequencia a sanção 

do prefeito municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Para ser eficaz, uma estratégia tem que ser 

elaborada e pertencer àqueles que vão executá-

la”. (BODISSY/CHARAM, 2005) 

 

A elaboração do Plano Municipal de Cultura oferece uma oportunidade 

para adequação à legislação e à institucionalidade da cultura brasileira 

emergentes no contexto atual. Sua eficácia dentro da comunidade em que está 

inserida depende da apropriação dos envolvidos e seu empenho em alcançar os 

objetivos propostos. 

O que está sendo proposto neste documento reflete o momento de 

transformação vivido pela sociedade brasileira, momento no qual os anseios 

rumam para a concretização efetiva e não mais para a simples teorização. Esse 

movimento se torna visível no município de Nova Erechim, pelo empenho da 

administração municipal e ampla contribuição da sociedade civil na construção 

deste documento. 

Dessa forma, o PMC de Nova Erechim conta com o empenho e o 

comprometimento de seus munícipes no estabelecimento de um instrumento de 

gestão para os próximos 10 anos, capaz de potencializar a realidade sociocultural 

e ser agente transformador de anseios e projetos em realidade. 

Tornar realidade a valorização da cultura em suas mais diversas 

manifestações é reforçar os laços e a identidade cultural de uma comunidade, 

tornando os saberes e fazeres um legado a ser preservado e valorizado, 

interagindo com diferentes gerações e promovendo a fruição de conhecimentos, 

costumes, modos de vida e iniciativas. 

Com estas considerações finalizamos a redação deste PMC, conscientes 

do desafio de torná-lo um instrumento prático de gestão, que norteie as ações do 

campo da cultura no município e faça parte das ações estratégicas de governo de 

forma intersetorial com outras políticas públicas, consolidando assim o Sistema 

Municipal de Cultura de Nova Erechim. 
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ANEXOS 

 

- Lei Municipal n. 334/1982 – Transforma sala de leitura em biblioteca pública. 

- Lei Municipal n. 890/1998 – Cria o Arquivo Público. 

- Lei Municipal n. 1.635/2011 – Cria o Conselho Municipal de Cultura. 

- Decreto Municipal n. 77/2012 – Nomeação do Conselho Municipal de Cultura.  

- Lei complementar n. 85/2012 – Reorganização administrativa. 

- Lei Municipal n. 1.729/2014 – Contratação de pessoal por prazo determinado 

para atender a programas sócio educativos e oficinas de cultura. 

- Lei Municipal n. 1.783/2015 – Co-oficialização da língua do talian-veneto 

brasileiro, a língua portuguesa. 

- Decreto Municipal n. 272/2015 – Convocação 1º Fórum Municipal de 

Planejamento da Cultura. 

- Lei Municipal n. 1.794/2015 – Criação do Sistema Municipal de Cultura. 

- Decreto Municipal n. 321/2015 – Nomeação do Conselho. 

- Decreto Municipal n. 124/2016 – Conferência de aprovação do PMC. 

- Lista de presença 1º Fórum Municipal de Planejamento da Cultura. 

- Lista de presença da Conferência de aprovação do PMC. 

- Ata de aprovação do PMC pelo Conselho. 

- Lista de metas do Plano Nacional de Cultura. 

- Modelo de Sistema de Indicadores, Ana Carla Fonseca Reis. 

 

 


