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ANEXO I

PLANO MUNICIPAL DE CULTURA
CAXIAS DO SUL

2022-2031

Parte I 

1. Ficha técnica
2. Apresentação Secretária Municipal da Cultura
3. Apresentação Presidente do Conselho de Política Cultural
4. Exposição de Motivos

1. Ficha Técnica

Prefeitura Municipal
Prefeito: Adiló Didomenico
Vice-Prefeita: Paula Ioris
Secretária da Cultura: Aline Zilli
Diretora Geral: Magali Quadros
Assessora Técnica: Cristina Nora Calcagnotto

Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC)
Presidente do CMPC: Florencia Del Carmen Nieto
Vice-Presidente do CMPC: Darlan Gebing Scheid
Secretário do CMPC: Alexandro Pires

Indicados da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) para o CMPC:
Aline Fernanda Zilli – titular
Alexandro Pires - suplente
Cristiano Bartz Gomes – titular
Flávia Vergani – suplente
Cássio Felipe Immig – titular
Itamar Ferreto Comaru – suplente
Caroline Varta – titular
Mona Gazola de Carvalho – suplente
Rosana Aparecida Guarese – titular
Shelin Korth da Silva - suplente

Conselheiros da Gestão 2021:
Artes Visuais
Carine Soares Turelly - titular
Folclore
Magali Helena de Quadros - titular
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Literatura
Juliano César Fantin - titular
Artesanato
Susete Roveda - titular
Sandra Maria Braun Teixeira - suplente
Patrimônio Cultural
Florencia Del Carmen Nieto – titular
Ernani Viana da Silva Neto – suplente
Manifestações Culturais Populares
Sem conselheiro
Artes Cênicas
Darlan Gebing Scheid – titular
Odelta Simonetti – suplente
Música
Sem conselheiro
Comissão Municipal de Incentivo à Cultura (COMIC)
Daniel Vargas – titular
Cristina Nora Calcagnotto – suplente
União das Associações de Bairros de Caxias do Sul (UAB)
Sálvio Alves Fontes – titular
Anilson Roberto Osório - suplente

Comissão de Revisão do Plano:
Caliandra Paniz Troian
Cristina Nora Calcagnotto
Daniel Ignácio Vargas Gomez
Darlan Gebing Scheid
Fábio Schmidt
Florencia Del Carmen Nieto
Magali Helena de Quadros
Sandro Roberto de Moraes Martins
Susete Roveda

Revisão Ortográfica
Germano Weirich

Diagramação
Darlan Gebing Scheid

2. Apresentação Secretária Municipal da Cultura

Trabalhar em um plano de cultura é materializar a possibilidade de tornar a utopia
em realidade. 
Para alguns, algo distante, inalcançável. Em sua definição, muito mais otimista que isto, a
ideia  de  um lugar  ou estado ideal,  de  harmonia  entre  os  indivíduos,  de  uma sociedade
fundamentada em leis justas e comprometida com o bem-estar coletivo. 

E é  sob esta  perspectiva  que nasce  um novo Plano de Cultura,  criado de forma
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participativa  e  coletiva  entre  entes  públicos  e  privados,  com a significativa  presença de
muitos trabalhadores da arte e da cultura de Caxias do Sul.
Ao fazer uma análise dos últimos dez anos, ponto de início para a construção deste Plano, é
possível  entender  a  pluralidade  artística  da  cidade  e  a  importância  dos  mecanismos  de
fomentos implementados em nível municipal para alcançar o destaque nacional que a cidade
já conquistou nesta esfera. 

É tácita a relevância dos espaços culturais para a fruição, a formação e os múltiplos
encontros entre artistas e plateia. 

Olhar para estes últimos anos desde a constituição do primeiro Plano Municipal de
Cultura também permite entender que a cultura em Caxias do Sul é um importante ativo
para  a  população  e  que  foi  negligenciado  recentemente,  impedindo  o  fluxo  natural  de
evolução em que a sua sociedade estava imersa.

Com muita frequência, se diz que artistas são sonhadores. Certamente imaginam e
criam  mundos  mais  sensíveis  e  adequados  do  que  a  realidade  nos  apresenta.  E  é  esta
capacidade de criação, de mutação e de resiliência tão valiosas que este plano apresenta,
com estratégias e alternativas para um futuro em que a Cultura seja transformadora.

O Plano Municipal de Cultura de Caxias do Sul tem especial atenção na garantia do
amplo  acesso  aos  bens  e  serviços  culturais  para  a  comunidade,  entendendo  que,  para
concretizar este objetivo, é preciso valorizar os trabalhadores da arte e da cultura e as suas
instituições. 

Assim  foram  criadas  estratégias  e  ações  que  contemplem  a  democratização,  a
descentralização e  a  descentralização  para  ampliar  o  acesso  entre  comunidades,  sejam
urbanas ou rurais; a preservação e difusão do patrimônio Cultural material e imaterial; o
fortalecimento  dos  mecanismos  de  fomento  das  artes  e  das  manifestações  culturais  da
cidade através de aportes financeiros adequados e legislações contemporâneas; programas
de  formação  e  capacitação  em  arte  e  cultura;  melhorias  e  modernização  dos  diversos
equipamentos  culturais;  ampliação  do entendimento  da  cultura  como cidadania  e  a  sua
transversalidade com as demais áreas da vida em sociedade.

É um novo Plano. É um Plano Municipal pensado para uma política de estado, para
além de um governo, para além de uma geração. É um guia para que, passo a passo, a
Secretaria  Municipal  da Cultura implemente  ações  e faça movimentos  que promovam a
cultura e estimule a transformação social, tornando a cidade em um lugar mais feliz. 

O  trabalho  foi  realizado  de  forma  responsável  e  conjunta  em um ciclo  de  pré-
conferências  e  validado  na  Conferência  Municipal  de  Cultura,  e  assim  que  a  sua
implantação deve acontecer: em sintonia entre todos, ajustado periodicamente e avançando
continuamente. 
Consciente da realidade atual,  a tão sonhada utopia está presente do início ao fim deste
Plano apontando os caminhos para, assim como fazem os artistas, transformar sonhos em
realidade.

Aline Fernanda Zilli
Secretária Municipal da Cultura

3. Apresentação da Presidente do CMPC

O Plano Municipal da Cultura 2022 – 2031 (PMC) foi pensado na perspectiva de que
a vida sem arte e sem cultura não tem sentido, de que os direitos culturais precisam ser
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garantidos, mesmo para aqueles que não julgam como relevante e essencial para a vida em
sociedade.

No  meio  da  maior  crise  mundial,  por  conta  da  pandemia,  que  devastou  o  setor
cultural  em 2020 e que continua em 2021, foi preciso ressignificar tudo que se tinha de
certezas para trazer novas possibilidades para os próximos dez anos. Para isso, a revisão do
PMC iniciou antes da formalização da Comissão de Revisão do PMC – quando foram feitas
as escutas ativas pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC) com cada segmento cultural,
sendo todas acompanhadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural.

Nas escutas ativas foram ouvidas as demandas da sociedade civil – principalmente
daqueles que são os fazedores de arte e cultura na cidade de Caxias do Sul - sendo muitas
delas já constantes no PMC de 2012 e nas resoluções das conferências da cultura e outras
novas solicitações,  em virtude da pandemia.  Em um primeiro momento,  estas demandas
foram  analisadas  pela  Comissão  de  Revisão  do  PMC  e  resumidamente  se  referiam  a
questões de mapeamento, infraestrutura, legislação, fomento cultural, capacitação, processos
organizacionais e de transversalidade.  Em um segundo momento, estas foram classificadas
nos eixos de ação da Secretaria Municipal da Cultura e estes dispostos nas dimensões da
cultura: dimensão simbólica, dimensão econômica e dimensão cidadã, sendo transformadas
em metas e ações, com prazos ou com indicação do ano para início das atividades.

Na dimensão simbólica,  foram traçadas as metas dos eixos de ação de formação,
produção, criação,  mapeamento,  registro e memória – e na Pré-Conferência  foi possível
refletir  sobre o que é a cultura na vida das pessoas e de que a cultura está a serviço do
coletivo e não é um privilégio e sim um direito. Os artistas e os trabalhadores da cultura são
profissionais,  que  precisam  ser  respeitados  e  as  políticas  públicas  devem  refletir  a
necessidade de educar  a sociedade nesse sentido,  de promover a cultura sem tratar  dela
como complemento da vida e sim como algo essencial para a existência em sociedade. A
arte é transformadora, a arte é livre, a arte é do encontro, da convivência e para viver a arte e
a cultura é preciso educar e proporcionar experiências de fruição autêntica e que possam
construir uma cidade melhor.

Na dimensão econômica, tratou-se dos eixos de ação na perspectiva da promoção e
do fomento, tendo o entendimento de que a cultura é um dos pilares do desenvolvimento
sustentável.  Para  que  isto  seja  entendido,  é  preciso  trazer  a  todos  para  participar  da
construção das  políticas  públicas  da cultura,  se a  cidade é  de todos,  os  problemas e  as
soluções  são  de  todos  que  nela  habitam  e/ou  trabalham.  É  importante  caminhar  para
transformar políticas de governo em políticas de Estado e assim construir parcerias de longo
prazo  entre  universidades,  centros  tecnológicos,  governo  e  empresas,  mas  sem a  visão
assistencialista e sim como uma forma de governança. Para contemplar estas questões, as
metas e as ações foram escritas para que haja indicadores e informações de como a arte e a
cultura  são  importantes  para  a  economia  da  cidade,  de  como  a  indústria  da  economia
criativa se beneficia das atividades culturais e de como estas atividades influenciam no bem-
viver das pessoas. 

Na dimensão cidadã, o foco foram as ações de manutenção, circulação e as ações
transversais. A reflexão concebida foi de que o que se quer é que o sistema de cultura seja
respeitado,  que  sejam  previstos  recursos  para  a  manutenção  dos  espaços  e  das  ações
culturais, que sejam dadas oportunidades de circulação da arte e da cultura, que esta seja
acessível a todos e mantenha a sua essência inclusiva. A vida cultural é para todos. A arte e
a cultura, na realização do seu fazer, interagem com a educação, com o turismo, com o meio
ambiente, com a saúde e com tantas outras áreas da vida cotidiana, proporcionando assim
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maior  convívio  e  por  consequência  maior  segurança  social.  A  cultura  forma  cidadãos
íntegros que respeitam as individualidades e o bem-viver. A arte proporciona uma vida com
inspiração, sendo assim é preciso pensar em uma vida integrada, na qual todas as dimensões
da cultura sejam atendidas na construção das políticas públicas.  

Tudo que é público é de todos, mas isto muitas vezes não é percebido, que para
construir uma sociedade melhor é preciso dialogar com todos. A construção deste plano
municipal da cultura teve pouca participação de outros entes da sociedade civil, e até dos
próprios  fazedores  e  produtores  de  arte  e  cultura,  mas  quem  participou  defendeu  a
necessidade de criar oportunidades através de políticas públicas que garantam os direitos
culturais, já que nas palavras de Jorge Melguizo na VIII Conferência Municipal da Cultura,
“os direitos sem as oportunidades não são direitos”. Nesse sentido devemos entender que
para  mudar  a  realidade  existente  temos  que  pensar  em como  criar  circunstâncias  para
alcançar a utopia. A utopia é tudo aquilo que almejamos, que temos como sonho para uma
vida cultural completa e integrada, com a cultura como essência para o desenvolvimento
sustentável. A utopia é chegar ao final do arco-íris, é o choro da emoção, é o sorriso da
realização, é a equidade,  é a inclusão, é a oportunidade.  Sem a busca pela utopia não é
possível mudar esta realidade. Este plano não tem exatamente tudo que sonhamos, mas é um
excelente começo.

Florencia Del Carmen Nieto
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

4. Exposição de Motivos

Há cerca de 25 anos, a Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul adquiria
autonomia  com  o  status  de  uma  Secretaria  própria  e  individual  para  o  setor,  o  que
confirmava, naquele momento, o entendimento da cultura, por parte do poder público, como
fundamental ao desenvolvimento de sua sociedade.
Assim,  frente  a  latente  produção e  manutenção cultural  manifestada  por meio  dos  mais
diversos bens simbólicos e suas expressões artísticas, valorizou-se cada vez mais a cidade e
o  seu  cidadão,  o  que  potencializou  a  cultura  como  importante  vetor  de  transformação
também  dos  outros  setores  da  vida  em  sociedade,  mostrando  a  força  do  seu  papel
transversal.

Em dezembro de 2011, o município de Caxias do Sul aprovou o Plano de Cultura,
dando o primeiro passo para adequar-se ao Sistema Nacional de Cultura. Na época, foi um
trabalho  realizado  a  muitas  mãos,  dentre  as  quais  estavam  pessoas  da  sociedade  civil,
entidades  representativas,  Conselho  de  Política  Cultural  e  do  poder  público  municipal.
Nessa  última  década,  o  mundo  seguiu  mudando,  a  tecnologia  continuou  avançando,  a
economia seguiu com seus altos e baixos, mas o pior ainda estava por vir. Hoje, a pandemia
do novo Coronavírus toma conta do mundo todo e as perdas são irreparáveis. A venda on-
line  passa  a  ser  a  regra  e  o  whatsapp  passa  a  ser  o  maior  meio  de  comunicação.  As
produções culturais trazem inovações e novas tecnologias e seguem buscando a vanguarda.
No meio desse turbilhão, em 2021 uma nova força tarefa foi criada, novamente unindo mãos
experientes dos diversos setores da cultura e da governança pública, para rever, recriar e
ampliar  o alcance  das  práticas  culturais  no município  em um novo Plano Municipal  de
Cultura, com objetivos, metas e ações para o desenvolvimento do setor nos próximos 10
anos.  
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Caxias,  que  há  muito  destacou-se  na  área  cultural,  não  somente  pelos  seus
profissionais e grupos, mas também pelo pensamento que se construiu aqui, insiste em uma
efetiva  interferência  da  arte  e  da  cultura  nos  campos  social,  econômico,  turístico,
educacional,  ambiental  e  sanitário.  Após o retrocesso vivido nos últimos anos na esfera
cultural  da cidade, é preciso retomar,  com um olhar atento e cuidadoso, investimentos e
manutenção das políticas públicas na cultura do município, para resgatar a autoestima da
categoria, a alcunha da cidade como polo cultural do estado e o acolhimento devido aos que
aqui escolheram para fixar a sua residência, trazendo novos olhares, fazeres e referências
para  o potente,  diverso  e  multifacetado  arcabouço  cultural  existente.  Fortalecer  o  setor,
valorizando as suas iniciativas e favorecendo a geração de emprego e renda, coloca nosso
potencial  de produção lado a lado com outras grandes cidades do país, haja vista que a
cultura é um dos campos de trabalho que mais movimenta a economia no país.

Cultura  é  arte,  memória,  história,  transformação,  é  movimento  da  economia  e
exercício da cidadania. A busca da formação de plateia, da capacitação dos profissionais da
área,  a descentralização das ações, a democratização das atividades  e espaços e a busca
constante de uma maior fruição, circulação e consumo ainda são os grandes desafios para os
próximos anos,  assim como o incentivo  pela  produção artística  autônoma,  diversificada,
plural  e  contínua,  a  comunicação  e  o  atendimento  das  expectativas  da  população.  A
construção de uma política pública consistente, reflexiva, cidadã, inclusiva e diversa nos
permitirá otimizar e melhorar a distribuição das verbas destinadas à cultura, informatizar os
processos para agilizar  e ampliar  o atendimento,  comprometer  os gestores da cultura da
cidade  com  a  continuidade  dos  projetos  e  programas  permanentes  e  que  demonstram
resultados, desenvolver uma gestão qualificada, apoiada em indicadores e constituída por
corpo técnico capaz, seja por concurso ou por cargos em comissão.

Assim como na validação do Plano Municipal, coube à Secretaria da Cultura, como
responsável  pela  Gestão Municipal  e ao Conselho Municipal  de Política  Cultural,  como
expressão da representação da sociedade civil, promover o debate e organizar a revisão do
material.  E  entre  conversas,  análises,  pesquisas  e  reflexões,  foi  criado  um  material
cuidadoso para apreciação do Legislativo Municipal, para que se transforme em Lei e se
constitua como referência para o setor cultural da cidade de Caxias do Sul.

Parte II 

5. Caxias do Sul
6. Sistema de Cultura 
7. Princípios, Diretrizes e Objetivos Gerais da Política Cultural do Município de Caxias do
Sul
8. Diagnóstico Cultural
9. Segmentos Culturais, Manifestações e Bens Culturais
10. Estrutura da Secretaria Municipal da Cultura 
11. Cadastramento e Mapeamento Cultural
12. Legislação Aplicada à Cultura no Município de Caxias do Sul

5. Caxias do Sul

A história de Caxias do Sul começa quando a região era percorrida por tropeiros,
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ocupada  por  índios  e  chamada  Campo  dos  Bugres.  Em  1875,  chegaram  os  primeiros
imigrantes italianos em busca de um lugar melhor para viver. Dois anos após, a sede da
colônia do Campo dos Bugres recebeu a denominação de Colônia de Caxias. No dia 20 de
junho de 1890 foi então criado o Município, e a 24 de agosto do mesmo ano, foi efetivada a
sua instalação. No dia 1º de junho de 1910, Caxias foi elevada à categoria de cidade e, neste
mesmo dia, chegou o primeiro trem, ligando a região à capital do Estado. 

Vários ciclos econômicos marcaram a evolução de Caxias do Sul ao longo destes
séculos: do cultivo da uva e do vinho ao segundo pólo metal mecânico do Brasil. Junto com
os imigrantes, outras etnias partilharam desse caminho. Aconteceram a miscigenação e a
aculturação. Ao lado do lastro cultural itálico, convive a tradição gaúcha. 

Hoje,  apenas  parte  da  população  é  descendente  dos  imigrantes  italianos  que
chegaram à região no final do século XIX. Ao longo da sua história, Caxias do Sul recebeu
imigrantes das mais diversas etnias, vindos de diferentes cidades do Brasil e outros países.
Caxias do Sul em 2020 comemorou 130 anos como Município. 

A população de Caxias do Sul possui, atualmente, 517.451 habitantes (estimativa do
IBGE para 2020). Depois da capital, Porto Alegre, é a maior cidade do Rio Grande do Sul
em número de habitantes. 

6. Sistema de Cultura

Ao longo dos anos a gestão pública da cultura teve avanços significativos. A criação
e  implementação  do  Sistema  Nacional  de  Cultura  (SNC),  instituído  pela  LEI  Nº
12.343/2010  representou o marco destes avanços visto que se tornou o mecanismo oficial
de  gestão  das  políticas  culturais,  compartilhada  entre  União,  Estados,  municípios  e
sociedade civil para a efetiva implementação do Plano Nacional de Cultura.
A integração entre as três esferas governamentais e a participação da sociedade civil além de
garantir o desenvolvimento do setor cultural e a participação democrática na definição das
prioridades de investimento de recursos e esforços frente às demandas de acesso à produção
e fruição da cultura fortaleceu a política nacional de cultura como política de Estado.

A legislação que rege o Sistema Nacional de Cultura está fundamentada na emenda
constitucional nº 71, de 07 de novembro de 2012, que estabelece e determina os princípios
do SNC:

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e
nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes
princípios:

I - diversidade das expressões culturais;

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;

IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na
área cultural;

V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações
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desenvolvidas;

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais; 

VII - transversalidade das políticas culturais;

VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;

IX - transparência e compartilhamento das informações;

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social;

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a
cultura.

O  Sistema  Nacional  de  Cultura  é  composto  por  instâncias  e  instrumentos,
estabelecidos no Artigo 216-A da Constituição Federal:

● Órgão  Gestor:  É  um  órgão  da  administração  pública  que  tem  como  áreas  de
competência a política nacional de cultura e é responsável pela coordenação  do
sistema de cultura. Pode ser secretaria exclusiva de cultura, Secretaria em conjunto
com  outras  políticas  setoriais  (educação,  turismo,  esporte…)  com  departamento
específico  da  cultura,  Fundação  de  Cultura,  Setor  subordinado  à  Prefeitura  ou
Governo Estadual/Distrital. 

● Conselho de Política Cultural: São colegiados de caráter permanente, consultivos e
deliberativos, vinculados à estrutura do órgão gestor de cultura. Sua composição é,
no mínimo, paritária (50% – 50%) entre Poder Público e Sociedade Civil (segmentos
artísticos, manifestações culturais, movimentos de identidade, territórios, políticas
transversais e etc.). Atua na formulação de diretrizes e estratégias, e no controle da
execução  das  políticas  públicas  de  cultura.  É  uma das  instâncias  de  articulação,
pactuação e deliberação dos sistemas de cultura.

● Conferência de Cultura: outra instância de articulação, pactuação e deliberação dos
sistemas de cultura que reúne a sociedade civil e o poder público para avaliação,
análise e proposição de grandes diretrizes de políticas culturais. Sua realização
deve estar prevista na Lei do Sistema de Cultura e as propostas da plenária final
deverão ser detalhadas em programas, projetos e ações no plano de cultura e nas leis
orçamentárias. Deverá ser convocada pelo Poder Executivo (Governador/Prefeito).

● Plano de Cultura: É o instrumento de gestão que contém um conjunto de diretrizes,
objetivos, estratégias, metas, ações e prazos de execução das políticas públicas   de

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul                    Pág. 9 de 26

cultura, além de  indicadores  de  resultados para seu acompanhamento. Direciona a
execução das políticas públicas de cultura em uma perspectiva de dez anos.
 

● Sistema de Informação e Indicadores Culturais: Outro instrumento de gestão que
visa a coletar, armazenar, organizar e difundir informações relativas à cultura que
atue  interativamente  com  toda  a  sociedade  e  que  possibilite  a  produção  de
indicadores aplicáveis,  de  forma  coerente,  aos  processos  de  formulação  e
implantação de políticas culturais.
 

● Sistema de Financiamento à Cultura:  É o conjunto de instrumentos, políticas de
incentivo e apoio financeiro público à cultura, para garantir a todos, o acesso aos
meios de criação, produção, difusão, distribuição e  utilização de bens e serviços
culturais. Seus principais mecanismos são: Orçamento Público (PPA, LDO, LOA);
Incentivo  Fiscal  por  meio de renúncia  fiscal  com percentual  estabelecido  por  lei
(ISS/IPTU  –  ICMS/IPVA);  Fundos  de  Cultura  com  criação  por  meio  de  lei  e
regulamentação,  além de CNPJ próprio (matriz),  vinculado ao órgão gestor e ter
unidade orçamentária.

● Programa de Formação na Área da Cultura:  É um conjunto de iniciativas  de
qualificação  voltado  a  gestores  e  conselheiros  de  cultura,  que  tem por  objetivo
capacitar  os  agentes  envolvidos  com a  gestão  cultural.  Pode  ser  constituído  por
oficinas práticas, cursos de especialização e extensão universitária.

● Comissão  Intergestores:  São  instâncias  de  articulação,  pactuação  e  deliberação
para negociação e  operacionalização dos  sistemas  de cultura.  Podem ser de dois
tipos:  Tripartite,  no  âmbito  nacional,  com  representação  da  União,  Estados  e
Municípios;  e Bipartite,  com representação de cada estado e  de seus respectivos
municípios. São fundamentais para decidir sobre a divisão de atribuições entre os
entes federados na execução das diversas políticas, programas e projetos incluídos
nos  planos  de  cultura.  As  decisões  objeto  de  consenso  entre  os  membros  das
Comissões Intergestores devem ser objeto de deliberação pelos conselhos de política
cultural.
 

● Sistemas Setoriais de Cultura: São subsistemas dos sistemas de cultura que
se  estruturam para  atender  às  demandas  e  necessidades  específicas  dos  diversos
segmentos  da  cultura.  Deve seguir  os  mesmos  princípios  e  contar  com estrutura
semelhante  ao  sistema  geral,  ao  qual  deve  estar  conectado,  com  assento  e
participação  no  conselho  de  política  cultural.  Exemplo:  sistema  de  bibliotecas,
sistema de museus, entre outros.

Por sua característica (de gestão compartilhada) o funcionamento pleno do Sistema
Nacional de Cultura está diretamente ligado ao alinhamento com estados e municípios, a
quem compete a adesão ao SNC e a criação dos sistemas estaduais e municipais. 
    

O Sistema Estadual de Cultura é gerido pela Secretaria de Estado da Cultura do RS
tem  por  objetivo  promover  a  articulação,  gestão  integrada  e  participação  popular  nas
políticas públicas culturais. 
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Instituído pela lei Lei Nº 14.310, o SEC tem como instâncias de gestão da política
pública de cultura o Conselho Estadual de Cultura, os Colegiados Setoriais, a Comissão
Intergestores e a Conferência Estadual de Cultura.
   

Os instrumentos para esta gestão são o Plano Estadual de Cultura, Planos Setoriais, o
Sistema de Fomento, o Sistema de Indicadores e os Programas de Formação.

Uma vez que o Sistema Estadual de Cultura  está fortalecido e com a adesão dos
municípios, é possível alcançar os princípios pelo qual foi estabelecido, como:

 o reconhecimento,  respeito,  proteção,  valorização e  promoção da diversidade das
expressões culturais presentes no território estadual;

 a universalização do acesso aos bens e serviços culturais; 

 o fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; 

 a transparência da gestão das políticas públicas para a cultura e democratização dos
processos decisórios com participação popular.

Caxias do Sul é um município referência em termos de instrumentos de gestão, tendo
constituído seu Sistema Municipal  de Cultura seguindo o modelo proposto pelo Sistema
Nacional de Cultura.

Justamente por ser referência e pelo potencial que Caxias do Sul possui é que torna-
se prioritário fortalecer este Sistema, que está assim constituído: 

1 - Coordenação do sistema de cultura: 
Secretaria Municipal da Cultura - SMC

2 - Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação:
Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC
Conferência Municipal de Cultura

3 - Instrumentos de Gestão:
Plano Municipal de Cultura
Sistema de Informação e Indicadores Culturais (Cartografia da Cultura)
Sistema de Financiamento à Cultura (LIC, Financiarte, FEC)
Programa de Formação na Área da Cultura

4 - Sistemas Setoriais de Cultura:
Sistema de Patrimônio Cultural (DIPPAHC, COMPHAC)
Sistema de Museus (7 museus)
Sistema  de  Bibliotecas  (Biblioteca  Municipal,  Biblioteca  Infantil  Largo  da  Estação,
Bibliotecas Comunitárias)

Dos componentes propostos pelo SNC, a Comissão Intergestores não se aplica, no
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momento,  ao  Sistema  Municipal  de  Cultura,  dependendo  de  uma  atuação  concreta  do
Estado e da União no território. 

Em  2021,  iniciou-se  o  planejamento  do  Sistema  de  Informação  e  Indicadores
Culturais,  por  meio  da  elaboração  de  projeto  e  mapeamento,  objetivando  a  criação  da
Cartografia da Cultura de Caxias do Sul. A cartografia se propõe a ser um instrumento de
gestão,  configurado em plataforma digital  de caráter  interativo e colaborativo,   que visa
coletar, mapear, organizar e difundir  informações  sobre a cultura local, assim como dar
visibilidade à produção da cultura no município. Os dados levantados deverão possibilitar a
produção  de  indicadores,  auxiliando  na  formulação  de  políticas  culturais  adequadas  à
realidade local.

Os Sistemas Setoriais e o Programa de Formação foram, ao longo dos últimos anos,
apenas parcialmente implementados.

7.  Princípios,  Diretrizes  e  Objetivos  Gerais  da  Política  Cultural  do  Município  de
Caxias do Sul

Destacado do Plano Diretor do Município de Caxias do Sul
Lei Complementar nº 589, de 19 de novembro de 2019

A Política Municipal de Cultura tem como princípios, diretrizes e objetivos gerais:
- a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, como recurso a ser usado para o
desenvolvimento;
-  o  patrimônio  natural  e  o  patrimônio  cultural,  material  e  imaterial,  serão  objetos  de
promoção,  preservação  e  recuperação,  considerados  como  elementos  fundamentais  da
identidade  histórica e  cultural  do Município  e  fontes de desenvolvimento,  de atividades
produtivas, de estudo e de pesquisa;
- promover o desenvolvimento sócio-artístico-histórico-cultural da população;
-  elaborar  e  atualizar  as formas de proteção do patrimônio  cultural  material  e  imaterial,
histórico,  artístico,  paisagístico  e  arqueológico,  por  meio  de:  a)  registros  e  arquivos;  b)
inventários; c) tombamentos; d) desapropriações; e e) adoção de planos, projetos e medidas
de acautelamento e prevenção;
- implementar incentivos fiscais aos proprietários de bens patrimoniais, culturais, históricos,
artísticos, turísticos, paisagísticos e arqueológicos, de interesse público;
- estimular e promover o acesso a todas as formas de produção e consumo de bens culturais
materiais e imateriais;
- intensificar o desenvolvimento da cultura, por meio de ações formativas e informativas,
com vistas à participação de indivíduos e grupos em procedimentos que visem à afirmação
de identidade, ao resgate da cidadania e à consequente melhoria da qualidade de vida da
população;
- preservar a herança cultural de Caxias do Sul por meio da pesquisa, proteção e restauração
do seu patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico, do resgate permanente e
da consolidação do acervo da memória da cidade;
-  estimular  e apoiar  a criatividade e  todas as formas de livre expressão voltadas  para a
dinamização da vida cultural de Caxias do Sul;
-  promover  a  difusão  dos  aspectos  culturais  locais,  bem  como  a  sua  expansão  e  o
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intercâmbio com outras áreas do conhecimento;
- administrar os equipamentos e os espaços culturais do Município;
-  elaborar  projetos,  programas  e  incentivos  visando  proporcionar  o  acesso  público  e
inclusivo aos bens culturais públicos ou privados; e
- participar da criação e do aproveitamento de espaços culturais, bem como do resgate e da
preservação do patrimônio cultural.

8. Diagnóstico Cultural

Para uma boa análise da situação atual da cultura do município se faz necessário um
referencial  atualizado  da  cultura  local,  assim como a  identificação  de  suas  fraquezas  e
potencialidades. 

Para iniciar tal tarefa, a SMC realizou um diagnóstico interno, consultando os seus
setores,  e uma escuta ativa com os segmentos culturais e artísticos do município, o que
permite um panorama, ainda que não aprofundado, da realidade da área. 

Considerando  que  a  implementação  das  políticas  públicas  da  cultura  estão
diretamente  relacionadas  ao  investimento  na  pasta/orçamento,  veja  a  seguir  os  valores
destinados à cultura ao longo dos últimos dez anos:

Valores do Orçamento Municipal aplicados na Cultura no período de 2011 a 2021.

Fonte: Secretaria Municipal da Cultura

Obs. 1 - Nos números acima não estão incluídos os valores pagos via Renúncia Fiscal, pela
LIC - Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Veja o item 11.3.1.
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Obs. 2 - Orçamento Municipal aplicado na Cultura no ano de 2021.
Orçado - Executivo Administração Direta: R$ 1.555.234.896,40
Orçamento destinado à Cultura: 13.726.470,07     
Percentual sobre o orçamento do Executivo Administração Direta:  0,88% 

9. Cadastramento e Mapeamento Cultural

No ano de 2020, foi elaborado um cadastramento de profissionais da arte e da cultura
para que se mapeasse os trabalhadores e espaços da área artística e cultural da cidade:
Área técnica: 22 pessoas
Artesanato: 98 pessoas, 7 espaços
Artes visuais: 121 pessoas, 9 espaços
Cinema e video: 59 pessoas, 7 espaços
Dança: 120 pessoas, 32 espaços
Folclore: 18 pessoas, 10 espaços
Literatura: 49 pessoas, 11 espaços
Música: 443 pessoas, 57 espaços
Outros: 120 pessoas, 72 espaços
Produção: 11 pessoas
Teatro: 53 pessoas, 13 espaços
TOTAL: 1114 pessoas, 218 espaços

Quando do conhecimento  destes números,  o setor de artesanato,  em contestação,
informou e solicitou constar deste documento os seus números oficiais que aqui seguem,
porém não cadastrados pelo referido formulário.
Artesanato: 1890 pessoas, 7 espaços  
TOTAL: 2.906 pessoas, 218 espaços

A partir de setembro de 2021, foi lançado o Mapeamento da Cultura de Caxias para
a  realização  de  um  mapeamento  mais  efetivo  e  detalhado  dos  trabalhadores,  grupos,
coletivos,  companhias,  espaços  e  eventos  culturais  da cidade.  O mapeamento  utilizou 4
formulários direcionados para os seguintes enfoques: Agentes Culturais/Trabalhadores da
Cultura; Espaços/Equipamentos Culturais; Grupos/Coletivos; e Projetos, Ações e Eventos.

10. Segmentos Culturais, Manifestações e Bens Culturais

Este  PMC  sugere  que  os  segmentos  culturais,  manifestações  e  bens  culturais  para
elaboração de editais e ações da SMC tenham a seguinte nomenclatura: 

(a) música;
(b) teatro e circo;
(c) dança;
(d) literatura, leitura e livro;
(e) artes visuais;
(f) audiovisual;
(g) artesanato;
(h) patrimônio cultural (material, imaterial e diversidade linguística);
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(i) manifestações  culturais  e  folclóricas:  carnaval,  capoeira,  tradicionalismo,  povos
originários,  movimento  jovem,  movimento  de  mulheres,  movimento  negro,
LGBTQIA+, entre outras.

No âmbito das manifestações artísticas,  o Município mantém grupos permanentes
como a Orquestra Municipal de Sopros, o Coro Municipal, a Cia. Municipal de Dança e a
Escola Preparatória de Dança.

11. Estrutura da Secretaria Municipal da Cultura

A partir de 2021 a Secretaria Municipal da Cultura foi assim estruturada:

I – ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
1.1 Secretário Municipal
1.1.1 Seção de Assessoria e Expediente
1.2 Diretoria Geral
1.3 Departamento de Comunicação

II – DIREÇÃO E EXECUÇÃO
2.1 Diretoria Administrativa
2.1.1 Departamento Financeiro
2.1.2 Assistência Técnica de Patrimônio e Almoxarifado
2.1.3 Departamento Pessoal
2.1.4 Seção Técnica de Manutenção

2.2 Diretoria de Equipamentos Culturais
2.2.1 Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima
2.2.2 Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho
2.2.3 Praça Estação Cidadania – Cultura

2.3 Diretoria Artística e de Manifestações Populares
2.3.1 Unidade de Artes Cênicas (Teatro, Circo e Dança)
2.3.2 Unidade de Artes Visuais
2.3.3 Unidade de Música
2.3.4 Unidade de Audiovisual
2.3.5 Unidade de Arte e Cultura Popular

2.4 Livro, Literatura e Leitura
2.4.1 Programa Permanente de Estímulo à Leitura

2.5 Fomento à Cultura

2.6 Museus e Memória

2.7 Divisão de Proteção ao Patrimônio Artístico, Histórico e 
Cultural
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2.7.1 Gerência do Arquivo Histórico João Spadari Adami

III – ÓRGÃOS VINCULADOS
3.1 Conselho Municipal de Política Cultural
3.2  Conselho  Municipal  do  Patrimônio  Artístico,  Histórico  e
Cultural

 
11.1 Diretoria Artística e de Manifestações Populares

11.1.1 Artes Cênicas 
Criada em 2021, a Gerência de Artes Cênicas da SMC envolve a Unidade de Teatro

e Circo e a Unidade de Dança e tem o intuito de organizar políticas públicas na área das
Artes Cênicas, planejando e executando projetos e ações permanentes que visem à fruição, à
formação, ao fomento, à descentralização e à democratização.

11.1.1.1 Unidade de Teatro e Circo
A Unidade de Teatro da Secretaria Municipal da Cultura existe desde 1999 e é um

departamento responsável pelo desenvolvimento de políticas culturais na área do teatro e da
arte circense, em Caxias do Sul. As atividades desenvolvidas têm como objetivo fomentar a
capacitação,  aprimoramento  e  valorização  dos  profissionais  da  área,  tanto  quanto  a
produção, a circulação de espetáculos e ainda a formação de plateia. Além destas ações, a
unidade  também  participa  de  atividades  culturais  da  Secretaria  Municipal  da  Cultura,
atuando em parceria  com outras entidades,  empresas  e  artistas.  São ações  de formação,
produção e difusão da UTC: Mostra Arte Daqui; Prêmio Anual de Incentivo à Montagem
Teatral; Caxias em Cena; Gentencena.

11.1.1.2 Unidade de Dança
A unidade é responsável pelo desenvolvimento de políticas culturais que estimulem

o desenvolvimento da dança em Caxias do Sul. Busca a aproximação dos profissionais da
área, envolvendo-os e incentivando-os na troca de experiências nas várias modalidades da
dança.  Também,  realiza  projetos  que  ultrapassam  barreiras  sociais  e  geográficas,
valorizando a produção local, descentralizando e contribuindo para o crescimento artístico
da cidade e criação do público.

Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul
A Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul foi criada em julho de 1997 vinculada à

Secretaria Municipal da Cultura (SMC), e é, desde então, a única companhia oficial do Rio
Grande do Sul. O grupo tem por objetivo a experimentação das mais variadas possibilidades
contemporâneas, de forma a gerar uma gama de corporeidades e processos coreográficos
que fomentam a pesquisa profissional em dança. A Cia. Municipal de Dança é formada por
10 bailarinos, um maitre-ensaiador e dois bailarinos-instrutores e não possui um coreógrafo
residente, justamente por seu perfil aberto.

Escola Preparatória de Dança
A EPD visa garantir, aos alunos de escolas da rede pública de ensino, uma vivência

em diversas linguagens artísticas, tendo como foco principal a dança contemporânea. Ao
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proporcionar a criança e ao adolescente contato com a arte, a EPD, objetiva possibilitar ao
aluno a construção de uma postura crítica, aspirando um aprendizado que vá além da parte
técnica  da  dança,  estimulando  a  busca  por  autonomia,  responsabilidade,  liberdade,
cooperação, criatividade e afetividade, auxiliando assim na sua formação como cidadão. 

11.1.2 Unidade de Artes Visuais
A Unidade de Artes Visuais (UAV) é o setor destinado a promover e realizar ações

voltadas para a área das Artes Visuais em suas diversas formas de expressão. Dedica-se à
promoção  da  democratização  do  acesso  à  arte  por  meio  da  realização  de  exposições  e
mostras  culturais;  de  eventos  de  formação  e  reflexão;  da  implantação  de  programas
educativos destinados à arte, entre outros. Tem sob sua responsabilidade a Galeria de Artes,
a Sala de Exposições e o Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul (AMARP),
localizados  no  Centro  Municipal  de  Cultura  Dr.  Henrique  Ordovás  Filho,  e   a  Galeria
Municipal de Arte Gerd Bornheim, junto à Casa da Cultura. 

No ano de 2020, a equipe da Unidade de Artes Visuais desenvolveu uma plataforma
onde é  possível  a  visualização  e  visitação,  de  forma online  e  gratuita,  de  exposições  e
mostras culturais. A UAV DIGITAL (https://sites.google.com/view/uavdigital) proporciona
a experiência das exposições de arte que estão fisicamente nos espaços expositivos para a
plataforma online visando aproximar a arte das pessoas. A plataforma conta com conteúdos
exclusivos  sobre  o  AMARP,  com vídeos  interativos  e  explicativos,  e,  ainda,  vídeos  de
artistas e seus curadores abordando os trabalhos expostos nas galerias de arte, informações
sobre atividades gratuitas, encontros, conversas, oficinas e editais.

11.1.3 Unidade de Música
A Unidade de Música da Secretaria Municipal da Cultura é um setor responsável

pelo desenvolvimento de políticas culturais na área da música, sendo também responsável
por  promover  atividades  com  o  objetivo  de  fomentar  a  produção,  o  aprimoramento  e
valorização dos profissionais de música de Caxias do Sul. A unidade é também um núcleo
de produção cultural do Coro Municipal e da Orquestra Municipal de Sopros.

Orquestra Municipal
A Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul é atualmente referência no Rio

Grande do Sul,  não somente por ser uma das maiores e mais importantes formações de
sopros, mas por sua excelência no desempenho da atividade concertista, tanto na música
erudita, como na música popular. A Orquestra desenvolve seu trabalho buscando promover
a  interação  da  música  orquestral  com a  comunidade.   Um dos  projetos  realizados  pela
Orquestra  Municipal  é  o  Concertos  Didáticos.  O  projeto  busca  oportunizar  a  jovens
estudantes o contato com a música, com um passo a passo para que possam compreender
melhor o funcionamento de uma orquestra e também adquirir noções básicas da estrutura
musical.

Coro Municipal
O Coro Municipal  de Caxias  do Sul  atua  desde 1975 promovendo a cultura  em

Caxias do Sul. Por meio de seus cantores e regente, através dos seus vários espetáculos e
concertos, o grupo busca aproximar ainda mais o público de compositores, arranjadores e
obras. O Coro Municipal já viajou por diversos países da América do Sul e da Europa,
organizou  e  participou  de  encontros  internacionais  e  criou  projetos  de  produção  e
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divulgação da música coral, dividindo palcos com diversos artistas e grupos. Em junho de
2017 teve sua reorganização, com troca de regente e audição para cantores. Atualmente,
dirigido  pelo  Maestro  Renato  Filippini,  o  Coro  Municipal  apresenta  quatro  concertos
permanentes e itinerantes: o Concerto Brasileiro, o Concerto Sacro, o Concerto do Amor e
das Vontades e o Concerto das Estações, que já foram prestigiados por centenas de pessoas
da comunidade caxiense. 

11.1.4 Unidade de Cinema e Vídeo (Audiovisual)
A Unidade é responsável pela coordenação da Sala de Cinema Ulysses Geremia,

situada  no  Centro  de  Cultura  Dr.  Henrique  Ordovás  Filho  e  por  desenvolver  ações
direcionadas à promoção do audiovisual no município. A Sala de Cinema exibe filmes no
formato blu-ray ou DVD e possui a capacidade de 100 lugares. A programação regular para
exibição de filmes inéditos é de quinta a domingo, às 19h30 com valores a preços populares.
Além disso, às quintas-feiras, às 15h, exibe filmes dublados com entrada gratuita. A Sala
também recebe  alunos  de  colégios  das  redes  estadual,  municipal  e  particular,  mediante
prévio agendamento.  Paralelo a isso, são disponibilizados horários para o lançamento de
curtas-metragens e outras produções independentes.

11.1.5 Unidade de Arte e Cultura Popular
A  Unidade  de  Arte  e  Cultura  Popular,  antigo  Departamento  de  Arte  e  Cultura

Popular,  foi criada com a finalidade de proporcionar ambientes de criação e fruição das
diferentes manifestações artístico-culturais, atuando na promoção da autonomia dos agentes
culturais e da diversidade de culturas.

A  Unidade  organiza  e  apoia  as  ações  com  foco  na  descentralização  da  arte,
sensibilização  do  público  para  as  diferentes  manifestações  culturais,  fomentando  o
artesanato  local  e  o  consumo  artístico-cultural,  e  promove  a  capacitação  e  o
aperfeiçoamento profissional dos artistas locais e dos diferentes públicos através de oficinas
culturais diversas.

A Unidade é responsável por atividades de formação descentralizadas denominadas
Cultura na Comunidade e, ainda, apoia e presta suporte a grandes eventos como o Mês da
Visibilidade Trans, Natal, Festa da Uva, Carnaval, Semana Farroupilha, etc.

11.2 Diretoria do Livro, Literatura e Leitura

11.2.1 Departamento do Livro e da Leitura
O Departamento do Livro e da Leitura foi criado a partir do Plano Municipal de

Cultura,  passando  a  atuar  em  2013.  Reúne  as  Bibliotecas  de  acesso  público  sob
responsabilidade da SMC (formando o Sistema de Bibliotecas) e o Programa Permanente de
Estímulo  à  Leitura  (PPEL).  O  Departamento  do  Livro  e  da  Leitura  é  responsável  por
desenvolver atividades relacionadas ao livro, leitura e literatura no âmbito do município de
Caxias  do  Sul.  Anualmente  o  Departamento  executa  a  Feira  do  Livro,  maior  evento
literário-cultural da cidade, e maior Feira do Livro do interior do estado.

O Departamento do Livro e da Leitura abrange a Biblioteca Pública Municipal Dr.
Demetrio Niederauer, a Biblioteca Parque Largo da Estação, as Bibliotecas Comunitárias e
o Programa Permanente de Estímulo à Leitura/PPEL. É uma rede de ações para o fomento e
a promoção do livro e da leitura.
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11.2.2 Sistema de Bibliotecas
O Sistema de Bibliotecas, subordinado ao Departamento do Livro e da Leitura, é

formado  pela  Biblioteca  Pública  Municipal  Dr.  Demetrio  Niederauer  e  pela  Biblioteca
Parque Largo da Estação, além de trabalhar em conjunto com as Bibliotecas do Servidor e
da  Praça  Estação  Cidadania-Cultura.  Também  oferece  assessoria  técnica  às  Bibliotecas
Comunitárias do município. O Sistema de Bibliotecas fornece os serviços de empréstimo
domiciliar de livros, troca de livros na ação Livro Livre e Estação Livro Livre, consulta
local  de  periódicos  e  obras  de  referência,  internet  sem fio  (Wi-Fi),  espaço  para  estudo
individual e em grupos, serviços à cidadania, além das Coleções Especiais e de Obras Raras.
Alguns destes serviços estão disponíveis apenas na Biblioteca Pública Municipal.

11.2.3 Programa Permanente de Estímulo à Leitura - PPEL  
O PPEL iniciou suas atividades em 2005, passando a desenvolver na cidade ações e

projetos que propõem a democratização da leitura e a formação de leitores.  Os projetos
promovem a  inserção  das  crianças,  jovens  e  adultos  no  universo  do  livro  e  da  leitura.
Também coordena e executa as atividades da programação literária e cultural da Feira do
Livro de Caxias do Sul.

Os projetos  do PPEL/Programa Permanente  de Estímulo  à  Leitura  desenvolvidos
atualmente  são:  Escritor  na  Comunidade; Tapete  Mágico;  Maratona  de  Contação  de
Histórias; Passaporte da Leitura; PROLER – Seminário de Leitura; e Verão mais Leitura. 
Além  desses  projetos,  destaca-se  também,  o  trabalho  desenvolvido  com  contação  de
histórias  durante  todo o ano e  no período da Feira  do Livro;   as  Rodas  de Leitura;  os
serviços  oferecidos  nas  bibliotecas,  como  o  projeto  Bolsas  Amarelas,  que  envolvem  a
retirada de kits de livros pelos professores para a realização de leituras compartilhadas.

11.3 Diretoria de Fomento à Cultura

11.3.1 Departamento de Fomento
O Departamento de Fomento da SMC é o setor responsável pelo gerenciamento legal

dos projetos beneficiados pelos mecanismos  municipais de fomento à produção artística e
cultural  - a Lei de Incentivo à Cultura - LIC e o Financiamento da Arte e Cultura Caxiense -
Financiarte.

É o Departamento que encaminha  os processos junto aos demais setores da gestão
municipal, fazendo a mediação entre o poder público e a sociedade civil no que diz respeito
à documentação, tramitação, autorizações, legislação, prestação de contas, etc.
Sob este aspecto cumpre importante papel, na medida em que se caracteriza também como
um espaço de escuta das demandas da sociedade junto ao poder público e na busca de
melhorias  que  contribuam  para  trazer  agilidade  na  condução  dos  projetos  culturais  na
cidade.

Financiarte – Financiamento da Arte e Cultura Caxiense
O FINANCIARTE  criado  pela  Lei  nº  6.967,  de  30  de  julho  de  2009,  tem  por

finalidade  prestar  apoio  financeiro  a  projetos  que  visem  ao  fomento  e  ao  estímulo  à
produção  artística  e  cultural  no  município  de  Caxias  do  Sul.O  FINANCIARTE  cobre
integralmente o custo de cada projeto.  Os interessados deverão apresentar seus projetos,
atendendo ao Edital,  no Departamento de Fomento à Cultura, da Secretaria Municipal da
Cultura.  Os  projetos  inscritos  serão  avaliados  pelo:  Comitê  Assessor,  responsável  pela
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análise da adequação do projeto às normas do Edital e da sua viabilidade técnico-financeira;
e pela Comissão de Avaliação, Seleção e Fiscalização - CASF, responsável pela análise de
mérito e escolha dos projetos culturais a serem financiados e pela fiscalização dos projetos
durante o seu desenvolvimento até a finalização, formada por cinco representantes de cada
área cultural. Podem candidatar-se ao apoio do FINANCIARTE pessoas físicas ou jurídicas,
domiciliadas em Caxias do Sul. Os recursos podem ser aplicados, em projetos artísticos e
culturais  nos  seguintes  segmentos:  I.Artes  Visuais,  II.  Cinema  e  Vídeo;III.  Dança;  IV.
Folclore / Artesanato; V. Literatura;  VI. Música; VII. Teatro. A Secretaria Municipal da
Cultura presta orientações permanentes aos projetos.

Lei de Incentivo à Cultura - LIC
A Lei Municipal de Incentivo à Cultura, criada pela Lei nº 4.592, de 18 de dezembro

de  1996,  institui,  no  âmbito  do  Município  de  Caxias  do  Sul,  incentivo  fiscal  para  a
realização de projetos culturais no âmbito do município de Caxias do Sul. Para usufruir dos
benefícios desta Lei, o projeto cultural deverá ser protocolado no Departamento de Fomento
da Secretaria Municipal da Cultura. O projeto protocolado será encaminhado para a COMIC
- Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, formada por representantes dos segmentos
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culturais da comunidade caxiense e por funcionários da Secretaria Municipal da Cultura da
Prefeitura  de Caxias  do Sul.  O projeto  aprovado pela  COMIC fica autorizado a buscar
incentivo  junto  às  empresas  pagadoras  de  ISSQN  ou  às  pessoas  físicas  ou  jurídicas
pagadoras  de IPTU do Município  de Caxias  do Sul.  O incentivador  poderá aplicar,  em
projeto cultural de sua preferência, até 20% do imposto devido. Existem duas formas de
incentivar  os  projetos  culturais:  -  Em forma de  APOIO CULTURAL OU DOAÇÃO o
incentivador deduz 90% do valor incentivado e contribui com 10% do mesmo; - Em forma
de PATROCÍNIO - o incentivador deduz 70% do valor incentivado e contribui com 30% do
mesmo; Os recursos podem ser aplicados, em projetos artísticos e culturais nos seguintes
segmentos: I. Artes Visuais; II. Cinema e Vídeo; III. Dança; IV. Folclore / Artesanato; V.
Literatura; VI. Música; VII. Teatro. 

A Secretaria Municipal da Cultura, por meio do departamento,  presta orientações
permanentes aos projetos.
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11.4 Diretoria de Museus e Memória
A Diretoria  de  Museus  desenvolve  um  contínuo  movimento  de  preservação,

investigação e comunicação das memórias e dos patrimônios socioculturais que representam
a complexa historicidade de Caxias do Sul. Constituída pelo Museu Municipal Maria Clarý
Frigeri Horn, Museu Ambiência Casa de Pedra, Monumento Nacional ao Imigrante, Museu
da Uva e do Vinho Primo Slomp, Museu dos Ex-Combatentes  da Força Expedicionária
Brasileira na II Guerra Mundial, Memorial Atelier Zambelli  e pelo Museu Municipal do
Esporte  que,  virtual,  é  dedicado à memória e  a história  esportiva local  e regional.  Se a
riqueza de seus acervos possibilita ao visitante interpretar e refletir sobre a vida de outros
tempos,  a  construção  do  conhecimento  se  encontra  valorizada  por  meio  de  pesquisas
multidisciplinares e projetos educacionais permanentes que incentivam tanto a curiosidade
quanto a troca de saberes e fazeres entre os mais diversos públicos.

11.5 Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - DIPPHAC
A DIPPAHC é o órgão encarregado de cumprir a legislação vigente no que reporta à

Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural, especialmente a Lei nº 7.495, de 19 de outubro
de 2012.

Constitui o Patrimônio Cultural do Município os bens de natureza material, móveis e
imóveis, e bens de natureza imaterial, tomados individualmente ou em conjunto e que, por
serem portadores de referência à história, à identidade, à ação e à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade caxiense,  seja de interesse público preservar e proteger
contra ações destruidoras, sendo eles: a) os bens inscritos no Livro do Tombo e nos Livros
de Registro do Município; b) as edificações, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
artístico,  arqueológico,  paleontológico,  ecológico,  paisagístico e científico localizados no
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Setor  Especial  de  Interesse  Patrimonial,  Histórico,  Cultural  e  Paisagístico  e  no  Setor
Especial  do  Centro  Histórico  previstos  no  PDDI  (Plano  Diretor  de  Desenvolvimento
Integrado); c) os bens relacionados no Plano Diretor; d) os objetos; e) os documentos; f) as
formas  de  expressão;  g)  os  modos  de  criar,  fazer  e  viver;  e  h)  as  criações  artísticas,
científicas e tecnológicas.

Tem a incumbência de analisar previamente as reformas ou a alteração da forma ou
fachada dos bens imóveis acima mencionados, bem como de realizar instrução prévia aos
pedidos de demolição para posterior e final análise do Conselho Municipal do Patrimônio
Histórico e Cultural (COMPAHC).

Incumbe-lhe,  também, o acompanhamento de projeto de restauro e adequação de
bens tombados, cabendo-lhe, ainda, a tarefa de vistoriar estes bens, periodicamente, para sua
melhor conservação e preservação.

No que reporta ao tombamento, cabe ao órgão a execução do processo em toda sua
tramitação conforme metodologia instituída no decreto acima referido que inclui a definição
da área e eventual entorno, até a inscrição no Livro Tombo. Os bens de natureza imaterial
também seguem metodologia instituída no mesmo documento, executadas pela Divisão.

De forma permanente,  efetiva a inscrição de dados e pesquisas no Inventário dos
Bens  Edificados,  formando  um amplo  estudo  das  arquiteturas  que  se  desenvolvem  em
Caxias do Sul.

Arquivo Histórico João Spadari Adami
O Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami preserva o acervo documental

de origem pública, recolhido de órgãos da administração municipal, e de origem privada –
documentos de instituições e famílias recebidos por meio de doações ou aquisição. 

Além  do  trabalho  de  descrição,  guarda  e  preservação,  o  Arquivo  desenvolve
pesquisas e publicações com o objetivo de divulgar o conteúdo de seu acervo e contribuir
para o conhecimento da história do Município.

As  ações  desenvolvidas  desde  1976  contribuíram  significativamente  para  que  a
instituição  se  tornasse  referência  nacional  e  internacional  em matéria  de  preservação  e
acesso  às  fontes  de  pesquisa,  principalmente  aos  temas  relacionados  à  imigração  e  ao
povoamento da Região Nordeste do Rio Grande do Sul.

11.6 Conselho Municipal de Política Cultural
O  CMPC,  órgão  colegiado  deliberativo,  consultivo  e  normativo,  integrante  da

estrutura básica da Secretaria Municipal da Cultura, com composição paritária entre Poder
Público  e  Sociedade  Civil,  se  constitui  no  principal  espaço  de  participação  social
institucionalizada, de caráter permanente, na estrutura do Sistema Municipal de Cultura.

O CMPC tem como principal atribuição atuar, com base nas diretrizes propostas pela
Conferência Municipal de Cultura, elaborar, acompanhar a execução, fiscalizar e avaliar as
políticas públicas de cultura, consolidadas no Plano Municipal de Cultura.

No ano de 2021 o CMCP é formado por 18 titulares, sendo 9 da sociedade civil e 9
do  poder  público.  Cada  titular  conta  com  um  suplente,  para  casos  de  ausência  ou
desistência. As reuniões acontecem toda segunda terça-feira de cada mês e tem duração de
uma hora e meia. O conselho também é responsável pela realização de fóruns, conferências
e comunicações oficiais através de ofícios, notas e ações. A cada dois anos ocorre a eleição
de novos representantes para o Conselho Municipal de Política Cultural. 
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11.7 Conselho Municipal do Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural
O  COMPAHC  O  Conselho  Municipal  de  Patrimônio  Histórico  e  Cultural

(COMPAHC) é um órgão de assessoramento e colaboração à Administração Municipal em
todos os assuntos relacionados à  proteção dos bens culturais,  vinculado ao Gabinete  do
Prefeito. Foi criado pela Lei Municipal Nº 2.515 de 15 de outubro de 1979 e reformulado
pelas Lei Municipal Nº 2.917, de 15 de outubro de 1984, e Lei Municipal Nº 7.544, de 14 de
dezembro de 2012. Tem como objetivos principais: assessorar a Administração Municipal
nos  assuntos  referentes  ao  Patrimônio  Histórico  e  Cultural  do  Município;  encaminhar
sugestão para inclusão no Plano Diretor Urbano de legislação de proteção às áreas de valor
histórico e cultural; propor a celebração de convênios ou acordos com a entidade pública ou
particulares visando a preservação do Patrimônio Histórico e Cultural; estabelecer critérios
para  o  enquadramento  dos  valores  culturais  por  peças,  prédios  e  espaços  a  serem
preservados, tombados ou desapropriados; dentre outros.

É composto por vinte membros titulares e respectivos suplentes, representantes de 
órgãos da Administração Municipal e de entidades não governamentais. 

12. Legislação Aplicada à Cultura no Município de Caxias do Sul*
 
NÚMERO

DA LEI
DATA DISPOSIÇÃO

2 03/10/1947 Cria a Biblioteca Pública Municipal e o Museu do Município
(http://leismunicipa.is/mwhgn)

 2.922 
 

5.714

26/10/1984

 
02/10/2001

Cria  o  Fundo  Especial  para  Cultura (FEC) e  dá  outras
providências.
(http://leismunicipa.is/hnkjo) 

Altera a Lei do FEC.
(http://leismunicipa.is/lohnb) 
  

3.066 16/05/1986 Cria  o  Coral  Municipal de  Caxias  do  Sul,  revoga  a  Lei  nº
2.270, de 31 de dezembro de 1975, e dá outras providências.
(http://leismunicipa.is/ijnok) 

3.078 03/07/1986 Cria  a  Banda  Municipal  de  Caxias  do  Sul  e  dá  outras
providências.
(http://leismunicipa.is/oknja) 

4.592 18/12/1996 Cria a Lei de Incentivo à Cultura.
(http://leismunicipa.is/cnlfo) 

4.704 15/09/1997 Denomina  o  arquivo  como  Arquivo  Histórico  João  Spadari
Adami
(http://leismunicipa.is/nodlf) 

4.773 15/12/1997 Cria  a  Secretaria  Municipal  da  Cultura e  dá  outras
providências.
(http://leismunicipa.is/oflne) 

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa

http://leismunicipa.is/oflne
http://leismunicipa.is/nodlf
http://leismunicipa.is/cnlfo
http://leismunicipa.is/oknja
http://leismunicipa.is/ijnok
http://leismunicipa.is/lohnb
http://leismunicipa.is/hnkjo
http://leismunicipa.is/mwhgn


Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul                    Pág. 24 de

5.026 29/12/1998 Lei Arquivo Municipal
(http://leismunicipa.is/ngbol) 

5.928 28/10/2002 Institui incentivo  anual  de  montagens  teatrais,  categoria
infantil, infanto-juvenil e adulto.
(http://leismunicipa.is/ocnhl) 

6278 17/09/2004 Cria  o  Conselho  Municipal  de  Cultura, oficializa  a
Conferência Municipal de Cultura e dá outras providências.
(http://leismunicipa.is/oflhn) 

4.677 07/07/2007 Cria  a  Companhia  Municipal  de  Dança e  dá  outras
providências.
(http://leismunicipa.is/fdnlo) 

7.376 07/12/2011 Aprova  o  Plano  Municipal  de  Cultura e  dá  outras
providências.
(http://leismunicipa.is/hoinl) 

7.495 19/10/2012 Dispõe  sobre  a  Proteção  ao  Patrimônio  Cultural  do
Município de Caxias do Sul
(http://leismunicipa.is/anilo) 

7.543 14/12/2012 Reformula a legislação que trata do Concurso Anual Literário
de Caxias do Sul.
(http://leismunicipa.is/jlnob)    

7.544 14/12/2012 Reformula o  Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e
Cultural (COMPAHC)
(http://leismunicipa.is/jlnbo) 

8.343 13/11/2018 Reformula o Financiarte – Financiamento da Arte e Cultura
Caxiense.
(http://leismunicipa.is/woeud) 

589

 
638

19/11/2019
 

29/11/2020

Institui  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado
(PDDI)  do Município de Caxias do Sul (em vigor na período
de revisão do Plano Municipal)
(http://leismunicipa.is/qbvsx) 

Altera e acrescenta dispositivos ao Plano Diretor Municipal.
(http://leismunicipa.is/gkpyv) 

8.543 18/08/2020 Instituiu o programa “Cultura Melhor: Sociedade Melhor”
(http://leismunicipa.is/ysqbo) 

XXX XXX Aprova o Plano Municipal de Cultura (2022-2031) e revoga a
Lei 7.376. 

 *A legislação atualizada pode ser consultada no site da Prefeitura. (https://caxias.rs.gov.br/)

Parte III 

13. Metodologia da Revisão do Plano de Cultura
14. Grupos de Trabalho 
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15. Conferência Municipal de Cultura
16. Contribuições da VIII Conferência de Cultura

13. Metodologia da Revisão do Plano de Cultura
O Plano de Cultura constitui-se por indicações constantes no Plano existente (2012-

2021)  e  suas  revisões,  discutidas  em  Conferências  anteriores;  pelas  contribuições  das
escutas ativas, realizadas no início do ano de 2021, com a sociedade civil; pelas indicações
dos  diversos  Setores  da  Secretaria;  pelas  contribuições  dos  participantes  das  três  Pré-
conferências de Cultura 2021:
19/06 – Territorialidades e a Dimensão Simbólica da Cultura
24/07 - Territorialidades e a Dimensão Econômica da Cultura
14/08 - Territorialidades e as Dimensões Cidadã e Transversal da Cultura

A construção  do  Plano  Municipal  de  Cultura,  para  o  período  2022-2031,  prevê
propostas e demandas para os próximos dez anos, trazendo metas e ações necessárias para
serem realizadas em períodos de curto (1 a 3 anos), médio (4 a 6 anos) e longo (7 a 10 anos)
prazo.

14. Grupos de Trabalho:
1. Artes Cênicas (dança, teatro e circo)
2. Música
3. Artes Visuais e Audiovisual
4. Livro, Leitura, Literatura
5. Manifestações  Populares  e  Folclóricas  (Tradicionalismo,  Artesanato,  Hip  Hop,

Capoeira, etc.)
6. Memória e Patrimônio (Material e Imaterial, Diversidade Linguística).

15. Conferência Municipal de Cultura
A Conferência, realizada no dia 28/08/2021, validou o Plano Municipal de Cultura,

para, posteriormente, ser encaminhado ao legislativo para ser transformado em Lei.

Dimensões:
O Plano  Nacional  de  Cultura  se  estruturou  em três  dimensões.  A  cultura  como

expressão simbólica; como direito de cidadania; e como potencial para o desenvolvimento
econômico. Estas dimensões desdobram-se nas metas, que dialogam e se concretizam com
as ações.

DIMENSÃO SIMBÓLICA:  linguagens  e  práticas  artísticas,  referências  estéticas,
originalidade, importância simbólica, identitária e de pertencimento para a cultura local.

DIMENSÃO ECONÔMICA: aspectos relacionados à economia da cultura, geração
de  empregos  e  renda,  fortalecimento  da  cadeia  produtiva,  formação  de  mercado  para  a
cultura. Economia da cultura, fomento, etc.

DIMENSÃO CIDADÃ E TRANSVERSALIDADE: práticas de democratização do
acesso, formação de plateia, medidas de acessibilidade, relação com a comunidade local.
Engloba a diversidade e acessibilidade física e de conteúdo, além da relação com as outras
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áreas do conhecimento.

16. Contribuições da VIII Conferência de Cultura

Ao final da VIII Conferência Municipal de Cultura levantou-se algumas demandas
para  a  próxima  conferência  e  revisão  do  PMC  que  deverá  ocorrer  em  dois  anos.  As
demandas  trazidas  neste  momento  não  entraram  no  atual  plano  de  cultura  pois  foram
trazidas após a conclusão da aprovação do plano, por isso decidimos deixá-las registradas
aqui para que possam ser recuperadas e tratadas em momento oportuno.

As metas e ações propostas para a próxima revisão do plano foram:

 A criação de uma Companhia Municipal de Teatro;
 Ações mais abrangentes que tratem dos povos originários;
 Remuneração da COMIC;
 Considerar questões mais abrangentes da Festa da Uva garantindo uma parceria com

a SMC;
 Valorização do Talian;
 Aprofundar as ações que tratam da acessibilidade;e
 Comissão Multidisciplinar para a Educação Patrimonial.
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