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MENSAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL 

 

Ao longo dos últimos anos, a Cultura vem avançando e ganhou institucionalidade no nosso 

município. No início de 2012, São Caetano do Sul assinou o Acordo de Cooperação Federativa com o 

Ministério da Cultura do Governo Federal. Trata-se de um instrumento que estabelece condições 

institucionais e instrumentais para a implantação do Sistema Municipal de Cultura e a adesão, da 

cidade, ao Sistema Nacional de Cultura. 

 

A referida adesão é uma consequência natural do trabalho desenvolvido nos últimos anos. Em 

2009 foi implantada a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), provendo ao município um órgão 

gestor exclusivo para a área da Cultura. No mesmo ano, foi realizada a I Conferência Municipal de 

Cultura, com a participação de mais de 400 artistas e interessados em geral. 

 

Em 2011, tomou posse o Conselho Municipal de Política Cultural (Concult), constituído por 14 

membros titulares, dos quais nove democraticamente eleitos pela sociedade civil e cinco indicados 

pelo Governo Municipal. 

 

Em 2012, o município foi o único do Estado de São Paulo selecionado para compor o Projeto 

de Assistência Técnica à Elaboração de Planos Municipais de Cultura de Capitais e Regiões 

Metropolitanas, realizado pelo Ministério da Cultura em parceria com a Universidade Federal da 

Bahia. Por fim, foi aprovado o Fundo Municipal de Cultura (Funcultura), destinado ao financiamento 

direto de ações artístico-culturais, criadas no âmbito do município, nas áreas de produção, formação, 

circulação e pesquisa e na viabilização de programas de formação cultural, como cursos e oficinas, 

dentre outros. 

 

A elaboração e aprovação do Plano Municipal de Cultura é fruto de um entendimento que 

considera a Cultura como uma dimensão privilegiada na formação do cidadão e no desenvolvimento 

da cidadania cultural, um importante passo que procura atender ao que o escritor moçambicano Mia 

Couto chama da responsabilidade histórica de criar outra história. 

 

 

JOSÉ AURICCHIO JUNIOR 

Prefeito Municipal de São Caetano do Sul 
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MENSAGEM DA SECRETÁRIA DE CULTURA 

 

Cultura se faz em conjunto. Acreditando firmemente nessa premissa, o município de São 

Caetano do Sul esteve presente, nos últimos anos, em diversas instâncias locais, regionais, nacionais e 

internacionais de discussão, debate e reflexão acerca da Cultura. Destacamos a participação no Fórum 

Nacional de Dirigentes de Cultura de Capitais e de Cidades de Regiões Metropolitanas, que ao longo 

de 2010 e 2011 se reuniu regularmente e constituiu proposta apresentada ao Ministério da Cultura para 

criar um programa de fortalecimento à Institucionalidade da Cultura, culminando na participação do 

município no Projeto de Assistência Técnica à Elaboração de Planos Municipais de Cultura de Capitais 

e Regiões Metropolitanas, realizado pelo Ministério da Cultura e Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). 

 

Cultura também se constrói em conjunto no próprio município. O presente Plano Municipal de 

Cultura é fruto de uma extensa e democrática agenda de participação social, implantada a partir de 

2009, que contou com a realização da I Conferência Municipal de Cultura e a articulação para o PPA 

Comunidade (2009), a criação do Conselho Municipal de Política Cultural (2010) e os mais de 30 

Encontros realizados ao longo de 2012 para os trabalhos técnicos de consulta e validação do Plano de 

Cultura de São Caetano do Sul, em especial a II Conferência Municipal de Cultura, momento no qual 

este Plano foi apresentado para toda a sociedade. 

 

Temos a plena certeza de que todo o trabalho realizado fez jus à premissa de uma construção 

conjunta e colaborativa, por meio da qual a Gestão Municipal, a sociedade civil e a Assessoria Técnica 

puderam relacionar-se e apresentar, ao final, as linhas norteadoras da Cultura em São Caetano do Sul 

para o período 2013/2022. 

 

 

 

ADRIANA SAMPAIO  

Secretária Municipal de Cultura de São Caetano do Sul 
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL  
 

São Caetano do Sul é um município da Grande São Paulo, no ABC paulista. José de Souza 

Martins diz que “a história do cotidiano não tem sentido quando separada do cenário em que se 

desenrola”; isso significa conectar pessoas e trajetórias. E a Cultura é uma instância que pode fazer 

essa conexão, com todas as particularidades que só encontramos no local. Assim, esta é uma história 

que é e quis ser escrita exatamente de onde está sendo contada, vivida.  

 

A Região do Grande ABC (ou ABCDMRR), uma área formada por sete municípios – Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra –, primeiro centro industrial do país, responde hoje por 2 551 328 habitantes e pelo 4º PIB 

regional do Brasil, R$ 70,3 bilhões (IBGE, 2010b).  

 

Segundo o IBGE, São Caetano do Sul, situado próximo à capital paulista, tem apenas 15 Km², 

15 bairros e 149 263 habitantes (2010a) e detém, de acordo com a ONU (2000), o título de melhor 

cidade brasileira em termos de Índice de Desenvolvimento Humano (0,919), possui o menor índice de 

exclusão social do país (0,864) e está, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF, 2004), entre os 60 municípios com o maior Índice de desenvolvimento infantil (0,895). 

Recebeu, em 2007, o selo de município Livre de Analfabetismo. Não é à toa que a cidade de São 

Caetano seja conhecida pelo status de “cidade de primeiro mundo”.  No entanto, os desafios e 

problemas da cidade são, também, de primeira grandeza.  

 

A região é habitada desde 1671, quando foi fundada a Fazenda São Caetano. No entanto, outras 

duas datas, mais recentes, são comemoradas: 28 de julho e 24 de outubro. A primeira refere-se ao dia 

em que 28 famílias de imigrantes italianos chegaram ao Núcleo Colonial no ano de 1877. A segunda 

refere-se ao plebiscito que possibilitou a emancipação política e administrativa da cidade de Santo 

André. Assim, a partir de 1º de janeiro de 1949, São Caetano passa a ser município.  

 

A escolha da Fazenda São Caetano, em 1877, para implantação de um núcleo colonial para 

imigrantes estrangeiros levou em consideração o fato de que era atravessada pela ferrovia. Ou seja, sua 

posição sempre foi estratégica, principalmente se levarmos em consideração que está situada no 

caminho entre o litoral e a capital. Foi esta ação do Governo da província que marcaria a presença 

italiana em toda a região. 

 

Foi essa mesma localização estratégica que fez com que a região, que não tinha terras 

consideradas muito boas para a produção agrícola, servisse de referência para a implantação da 

indústria. Como já apontou, em sua obra, José de Souza Martins, a indústria paulistana não nasceu 

concentrada. Pelo contrário, nasceu disseminada em área ampla, seja urbano ou rural, como era São 
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Caetano. Além disso, é importante destacar que as primeiras indústrias preferiram instalar-se nas 

regiões que eram entendidas, na época, como campo (Mooca, Ipiranga, São Caetano), de forma que a 

instalação ocorresse em terrenos mais baratos e que, posteriormente, poderiam ser revendidas para 

transformar renda em capital. É assim que São Caetano do Sul começa sua vocação industrial, que 

acompanha seu perfil econômico até os dias atuais, embora como menos força do que antigamente.  

 

Foi no momento de instalação que o município ganhou o apêndice “do Sul”, para diferenciá-

lo de outra cidade, situada em Pernambuco, com o mesmo nome. A outra opção era “São Caetano 

Paulista”, que foi preterida pela Comissão formada pelos autonomistas.  

 

A população do município foi se constituindo por intenso processo migratório, construído por 

conta da industrialização da região. 

Migrantes e imigrantes contribuíram para a formação étnica da cidade. Depois de 1945, São 

Caetano receberia refugiados de guerra, gente do Leste Europeu, imigrantes de várias partes do 

mundo, operários especializados que eram recrutados pelas fábricas diretamente na Hospedaria 

dos Imigrantes, situada no Bairro do Brás, em região próxima de São Paulo. De seu turno, 

cresciam os contingentes de migrantes que chegavam à cidade. A vinda de camponeses do 

interior do Estado e de estados vizinhos, como Minas e Paraná, nunca foi paralisada. Mas o que 

começou a ser registrada a partir dos anos 40 foi a chegada de muitos nordestinos, fenômeno 

observado em todo o ABC. (MEDICI, p. 87) 

 

O movimento migratório só aumentou a partir de então. Os nordestinos vinham para trabalhar 

e, como em geral não tinham muita especialização, recebiam os trabalhos mais pesados. O número era 

tão grande que em 1950 foi fundada a Sociedade Beneficente Brasil Unido, criada para dar as 

primeiras orientações para os nordestinos que chegavam. Assim, São Caetano tinha de um lado os 

nordestinos e de outro os gringos (além dos italianos, russos e lituanos se instalavam em regiões 

próximas). E o processo migratório e imigratório continuou intenso ao longo dos anos, de forma a 

marcar definitivamente a constituição étnica da cidade.  

 

Em relação aos dados atuais: o município tem, segundo o Censo de 2010, um PIB de 

R$8.920.202.000,00, sendo que 29,83% referem-se ao valor adicionado bruto da indústria a preços 

correntes e 42,57% ao valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes. O número total é de 

10.557 empresas atuantes e residentes no município. 

 

Ainda de acordo com dados do Censo do IBGE (2010), a população de São Caetano cresce 

em ritmo menor (0,8% do ano), se comparada à média da Região Metropolitana, que é de 1,9% ao ano. 

A população residente e o PIB per capita estão assim distribuídos, em comparação com a média 

nacional: 
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 Gênero  

São Caetano do Sul:  

53,9% feminino e 46,1% masculino;  

Média nacional:  

51,04% feminino e 48,96% masculino; 
 

 Grupos de idade  

São Caetano do Sul:  

0 a 5 anos: 5,5%;  

6 a 14 anos: 9,7%;  

15 a 24 anos: 13,7%;  

25 a 39 anos: 23,4%;  

40 a 59 anos: 28,5%;  

60 anos de idade ou mais: 19,10%  

Média nacional:  

0 a 5 anos: 7,3%;  

6 a 14 anos: 16,84%;  

15 a 24 anos: 17,95%;  

25 a 39 anos: 24,5%;  

40 a 59 anos: 26,01%;  

60 anos de idade ou mais: 7,4%; 
 

 PIB per capita  

São Caetano do Sul: R$58.649,50  Média nacional: R$ 19.016,00; 

 

Em relação aos índices, São Caetano do Sul, em geral, tem resultados acima da média nacional. 

No Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 2011 (IFDM), estudo anual do Sistema FIRJAN 

(Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) que acompanha o desenvolvimento de todos os 5.564 

municípios brasileiros em três áreas: Emprego & Renda, Educação e Saúde, São Caetano do Sul ocupa 

a 40º posição no Estado e a 53º posição no Brasil, com índice 0,8582 (a média nacional é 0,6388). 

 

Na área da Educação, o município conta com 119 unidades escolares, 65 unidades públicas e 

54 unidades privadas. As unidades públicas estão assim distribuídas: 

 15 Escolas Municipais Integradas; 

 22 Escolas Municipais de Educação Infantil; 

 19 Escolas Municipais de Ensino Fundamental ou Ensino Fundamental e Médio; 

 09 Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio; 

 

A Rede Municipal, administrada pela Secretaria Municipal de Educação (Seeduc) conta, 

portanto, com 56 unidades escolares, atendendo um total de 22 876 alunos. São Caetano do Sul conta 

ainda com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (Uscs), autarquia municipal que atende 

cerca de 7.000 alunos nos diversos cursos de graduação e pós-graduação distribuídos em dois campi.  

 

No IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ministério da Educação, o 

município tem nota 6,4 (0,3 acima da meta estabelecida para 2011). Tem a melhor escola do Estado no 

Ciclo Fundamental 2 (EME Alcina Dantas Feijão).  
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Apesar da pequena dimensão geográfica, São Caetano do Sul conta com um conjunto bastante 

completo de Clubes Esportivos e Recreativos (os chamados CERs) distribuídos em vários bairros da 

cidade. Atualmente, são onze unidades administradas pela Secretaria Municipal de Esporte e Turismo: 

1. CER Miguel Marcucci – Abrevb. Av. Presidente Kennedy, 2300 – B. Olímpico  

2. CER Prosperidade – Cespro. R. da Garça, 121 - B. Prosperidade  

3. CIEE Alcina Dantas Feijão – Águias. R. Juruá, 50 B. Mauá  

4. CER Luiz Baraldi – Gisela. R. Sebastião Diogo, 99 - B. Boa Vista   

5. CER Natale Cavaleiro – São José. Est. das Lágrimas, 90 - B. São Jose  

6. CER Bochófilo. R. Rio Grande do Sul, 1.083 - B. Santo Antônio  

7. CER Arthur Garbelotto – Fundação. R. Ceará, 509 – B. Fundação  

8. CER Santa Paula – Gonzaga. R. Luiz Louzã, 170 - B. Santa Paula  

9. CER Carlos Joel Nelly - Sete de Setembro. R. Nelson, 231 - B. Mauá.  

10. CER Pedro Furlan – Tamoyo. R. São Paulo, 200 - B. Cerâmica  

11. CER Victório Dal´Mas – Santa Maria. R. Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1301 - B. Olímpico  
 

 

Movimentos culturais 

A abertura política para a entrada de capital estrangeiro e a ocupação dos terrenos da região 

pela indústria trouxeram visibilidade para o ABC paulista e a possibilidade de trabalho para os 

moradores, mas não garantiu a resolução da escassez de bens e serviços, que faziam parte do cotidiano 

dos sujeitos do subúrbio. Em busca de sobrevivência, os moradores do ABC paulista estabeleceram 

laços de sociabilidade, valorizando a solidariedade e a aproximação em torno de comunidades, como 

forma de construção de identidades e identificações que os recolocassem em cena. 

 

Os primeiros registros a que se tem acesso referente maioria dos movimentos artístico-culturais 

desenvolvidos em São Caetano do Sul, assim como nos demais municípios da região do ABC paulista, 

estão relacionados a três importantes instituições do século XX: a Igreja, o Clube e a Escola.  

 

As encenações nas paróquias, por meio de uma prática didática e catequizadora, revelaram o 

conservadorismo e a importância da Igreja Católica no ABC paulista, com um discurso hegemônico 

marcante para a construção identitária da região. Ao longo das primeiras décadas do século XX, as 

igrejas das cidades, de orientação católica, foram um significativo espaço de socialização para as 

comunidades do subúrbio. Exemplo disso é que, “se em 1940, 91,4% da população do ABC paulista 

(89.874 habitantes no total) era seguidora do catolicismo, esse número não se alterou muito ao longo 

dos anos, visto que, em 1980, 86,34% dos 1.652.607 habitantes se disseram católicos no 

recenseamento geral do IBGE” (ALMEIDA, 2008, p.123-124). 

 

Já o movimento cultural promovidos nos clubes desportivos reforçou os laços de sociabilidade 

e a compreensão da prática como lazer e diversão. Exemplo disso é que alguns espetáculos tinham 
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características de shows, misturando textos e músicas, outros assumiam a encenação de dramaturgias 

que estavam na moda em São Paulo.  

 

Um dos primeiros grupos que surgiu no então Distrito de São Caetano foi o Grêmio Instrutivo e 

Recreativo Ideal, agremiação formada em 11 de janeiro de 1922. Muitas peças eram encenadas em 

italiano, tal era a influência dos imigrantes na época. Em 1927 São Caetano já promovia festivais 

dramáticos. O Teatro foi uma das linguagens que sempre fizeram parte das atividades artísticas, de 

lazer e sociabilização no município. O Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), as grandes companhias, 

os atores e atrizes consagrados, eram referências para muitos artistas e grupos da região, que se 

apoderaram dos modelos e reinventavam suas práticas, de acordo com as condições que o período e 

sua realidade permitiam.  

 

Ainda no início dos anos de 1960, surgiram entidades voltadas exclusivamente para as 

produções artístico-culturais, como a Associação Cultural e Artística de São Caetano do Sul 

(ACASCS), que reunia muitos grupos e artistas da região com o intuito de construir um ambiente para 

a prática artística desvinculado das outras instituições. A organização da sociedade civil, possibilitou a 

criação de espaços privados como o Sótão 1005 e seu teatro semi arena, por onde passaram diversos 

grupos e artistas amadores e profissionais, movimentando a cena do subúrbio. 

 

No ambiente escolar, principalmente a partir dos anos de 1970, os moradores do subúrbio 

tiveram acesso à produção cultural da região e de artistas profissionais vindos de outras cidades, 

estimulando a formação de artistas locais e a busca por se fazer visível naquela atmosfera de disputa. 

Fazer teatro, dança, música era uma forma de conquista de espaço de ação, do mostrar-se e de se 

revelarem como sujeitos criadores, buscando se livrar do estigma de inferioridade, constantemente 

reforçado pela proximidade com a capital paulista, tida como berço de grandes transformações e 

inovações da época.  

 

As sessões organizadas pelo movimento cineclubista da região do ABC paulista, permitiram o 

acesso à produção cinematográfica europeia e às tentativas de consolidação de um novo cinema 

nacional, que se opunham ao modelo melodramático dos filmes norte-americanos e das películas 

desenvolvidas pelas companhias cinematográficas nacionais, trazendo à cena propostas de histórias 

mais realistas. Os debates promovidos após as exibições estimulavam os participantes, universitários, 

trabalhadores e moradores da região, a discutir os problemas da comunidade. Entre os anos de 1970 e 

1980, alguns artistas se apropriaram dos conceitos propostos pelo cinema novo nacional e realizaram 

suas filmagens com baixo orçamento, cuja preocupação principal estava no conteúdo das produções 

fílmicas e na busca pelo registro e debate das condições de vida da população. 
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O movimento cultural e artístico do ABC paulista, ao longo das décadas de 1960 e 1980, 

procurou acompanhar as discussões relacionadas à função social da arte, principalmente como 

articuladora do movimento de luta e resistência frente ao regime militar. Houve algumas tentativas de 

organização de uma prática artística politicamente mais engajada, mas só se tornaram explícitas nos 

anos de 1980, com a articulação do movimento sindical. A abertura para as relações entre política e 

arte estava em sintonia com a emergência dos movimentos sociais da época.  

 

No final dos anos de 1970, dentro da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, Joana Lopes 

apresentou uma proposta de valorização da cultura popular. Dentro da perspectiva proposta por ela, o 

teatro era uma ferramenta de educação estética, difundindo uma ideia muito próxima ao Teatro do 

Oprimido desenvolvido por Augusto Boal. O teatro poderia e deveria ser feito por todos, valorizando a 

visão de mundo dos sujeitos e possibilitando a reflexão a respeito das condições de vida de sua 

comunidade. O desenvolvimento de uma ação ligada a um bairro periférico no município de São 

Caetano do Sul despertou nos alunos da escola uma nova perspectiva de atuação.  

 

Percebe-se que o movimento artístico-cultural que surgiu vinculado ao instrumento de 

catequização nas paróquias, ganhou contornos de diversão pública nos clubes e instrumento de 

educação dentro das escolas, quando se aproximou das propostas de valorização da cultura popular, 

trouxe para o subúrbio o contato com a discussão em torno da função social da arte.  

 

A realização dos trabalhos, por amadores ou profissionais, continuou a mercê do mercado 

cultural e da criação de políticas públicas para a cultura. Mesmo com tantas transformações sociais, 

políticas e econômicas, a região do ABC paulista continuou a ser um cenário de disputas e de 

necessidade de afirmação dos sujeitos para a garantia de suas práticas artísticas. Os artistas locais, em 

busca da valorização de sua manifestação artístico-cultural, aos poucos, foram se articulando e 

ampliando os espaços de atuação com a organização de festivais amadores promovidos por federações 

municipais e estaduais, com o incentivo da prática artística ligada aos movimentos populares e com o 

surgimento de espaços de formação profissional. Como afirma Venâncio (2012) “o subúrbio irrompeu 

a cena e se revelou um cenário de contradições, conflitos e, ao mesmo tempo, o lugar da emergência 

da solidariedade, das apropriações e mestiçagens, da construção de um circuito alternativo e popular de 

cultura”, rompendo a ordem cotidiana, “expondo a arena dos conflitos, fazendo dos cidadãos, artistas”. 
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DA CULTURA  

 
No caso do ABC paulista, por sua proximidade com a cidade de São Paulo, facilmente lhe é 

atribuída uma análise residual, como se no subúrbio houvesse apenas espaço para reproduções e 

reflexos das criações e inovações propostas pelo centro, trazendo para o próprio termo (subúrbio) uma 

conotação pejorativa e inferior.  A história da consolidação dos municípios do ABC está vinculada a 

um imaginário fabril, onde não há necessariamente o tempo e o espaço para a arte. “Poucos são os 

olhares que buscam a emergência do sujeito e a compreensão do subúrbio como um espaço não apenas 

de reprodução, mas de criação” (VENÂNCIO, 2012).  

 

Sabe-se ainda que a compreensão do termo cultura passou por diversas modificações ao longo 

dos anos e sua historicidade conflituosa por muitas vezes também impediu a construção de políticas 

públicas que valorizassem as manifestações artístico-culturais dos moradores da região do ABC. 

 

 

HISTÓRIA DE CONSTITUIÇÃO DOS ORGANISMOS PÚBLICOS E MARCOS LEGAIS 

 

Em 1951, a Lei nº 156, de 03 de abril, reorganiza os serviços municipais e é criada a “Secção 

de Educação e Cultura”. Anos depois, o Decreto 546, de 14 de abril de 1959, fixa normas regimentais 

para os órgãos da administração. A “Secção de Educação e Cultura” tem uma orientação 

exclusivamente direcionada para a administração escolar.  

 

Em 1966, por meio da Lei nº 1 489, é efetivada a criação do Departamento de Educação e 

Cultura (DEPEC) e, pela primeira vez, surgem orientações para a Cultura, área que passa a ser lotada 

numa assessoria do departamento. Elaborar programas de difusão cultural, desenvolver cursos de 

expansão cultural, administrar bibliotecas públicas, implantar ações museológicas, fomentar a 

motivação cultural da juventude – eram algumas dessas diretrizes. A referida Assessoria atuou, durante 

quase toda a sua existência, como um setor executor de eventos e alguns projetos culturais.   

 

No ano seguinte, 1967, o prefeito Walter Braido e o então Diretor do DEPEC, Oscar 

Garbelotto, contatam Milton Andrade – animador cultural que foi convidado para desenvolver algumas 

ações na área de cultura.  

Fui então atrelado a esse governo, no setor cultural. Tive oportunidade de apresentar à 

Prefeitura um plano global, daquilo que eu achava que era muito importante, já que Juscelino 

tinha tido o seu plano de metas, sentia-me encorajado a apresentar um projeto geral para a 

cultura em São Caetano do Sul (Andrade, 1995).  
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Por opção e sugestão de Milton, ele não se vinculou à Assessoria de Cultura do DEPEC, mas 

sim a uma nova estrutura que seria criada naquele momento. Nasceu assim a Fundação das Artes de 

São Caetano do Sul
1
. Como movimento, e mesmo como embrião de uma instituição a Fundação das 

Artes já existia antes mesmo da data que hoje é comemorada como a de sua criação: 25 de abril de 

1968, dia em que foi promulgada a Lei Municipal nº 1 671.  Vale registrar uma história peculiar: a 

ocupação do prédio que até hoje é sede da Fundação das Artes. A instituição, inicialmente, ocupava 

um espaço que atualmente é uma Escola Municipal. No entanto, por consequência de uma ação de 

Milton Andrade e do então Presidente da Fundação, Verino Segundo Ferrari, a instituição mudou-se 

para o prédio da Rua Visconde de Inhaúma, que havia sido construído para ser a sede da Faculdade de 

Ciências Econômicas, Políticas e Sociais. 

 

Eu tinha assumido, provisoriamente, o cargo de diretor, para que a Fundação retornasse à sua 

filosofia de criação. Eu gostei do prédio, tinha um auditório, que, com poucas modificações, 

poderia ser um teatrinho de bolso, um teatro muito interessante. Mudei para lá. O Prefeito não 

gostou. Não sei que projetos ele tinha para esse prédio, mas o fato é que no dia da inauguração, 

a placa que foi colocada na frente da Fundação foi Faculdade de Ciências Econômicas. Só que 

nós já tínhamos feito uma placa de látex, feita lá mesmo, com silk screen, escrita Fundação das 

Artes de São Caetano do Sul, com a data da inauguração. [...] A fita cerimonial foi rompida, 

todo mundo entrou e, quando eles saíram, nós já tínhamos substituído as placas e todos os 

nossos pianos estavam no lugar e eles visitaram realmente uma escola de artes. A placa 

provisória ainda está na porta da Fundação das Artes (Andrade, 2006).  

 

Enquanto a área da Educação desenvolveu-se e gerou muitas divisões e setores administrativos, 

a área da Cultura manteve-se restrita a então assessoria do DEPEC. Em 1981, é criada a Escola 

Municipal de Bailado, com o objetivo de oferecer  curso gratuito de formação em balé clássico. Desde 

sua criação, até 2008, esteve ligada à área administrativa da Educação. A partir de 2009, passa a 

integrar a Secretaria Municipal de Cultura.  

 

No início dos anos 90 é criada a Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul, com o 

objetivo de zelar pela manutenção, divulgação e preservação do patrimônio cultural de São Caetano do 

Sul. É formada pelo Centro de Documentação Histórica, pelo Museu Histórico Municipal e pela 

Pinacoteca Municipal. 

 

Promulgada em 1990, a Lei Orgânica do município trata diretamente da área administrativa da 

Cultura em diversos artigos (como pode ser observado nos anexos). Garante, em seu artigo 174, 

                                                           
1
 Na época de sua criação, era conhecida como FUNDARTE. Atualmente, em alguns contextos é chamada de FASCS 

(abreviatura para seu nome completo). Para a redação deste trabalho, será chamada de “Fundação das Artes”, nome pelo 

qual é mais conhecida. 
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“acesso aos níveis mais elevados de criação artística”. Outro instrumento legal fundamental para 

caracterização do município é o Plano Diretor Estratégico de São Caetano do Sul (PDE-SCS), 

aprovado em 2006 e com vigência prevista até 2015. Em seu artigo 3º, indica “Referenciar o município 

como polo de atração e desenvolvimento de atividades Culturais qualificadas”.  

 

Em 2004, o então DEPEC é desmembrado em duas estruturas administrativas autônomas: a 

Diretoria de Educação e a Diretoria de Cultura, o primeiro órgão gestor exclusivo para a área da 

Cultura.  Em 2009, após uma reforma administrativa, a cidade passa a contar com Secretarias, o que 

até então não existia. Criada pela Lei 4 727 de 16 de dezembro de 2008, a Secretaria Municipal de 

Cultura (Secult) passa a responder pela gestão das Políticas Públicas para a Cultura, e, também, 

estabelecer as diretrizes para os equipamentos e instituições culturais da cidade, dentre os quais a 

Coordenadoria Municipal da Juventude (administra a Estação Jovem – Centro de Referência da 

Juventude), Fundação Pró-Memória, Museu Municipal, Fundação das Artes, Pinacoteca Municipal, 

Escola Municipal de Bailado, os Teatros Municipais e as instituições conveniadas, como a APAP 

(Associação de Pais, Alunos e Professores da Fundação das Artes).  

 

A referida Lei atribuiu à Secult os seguintes objetivos: 

I - divulgar e incentivar eventos, através de imprensa e marketing; 

II - realizar eventos culturais, promovendo o calendário de festas; 

III - planejar atividades culturais no município; 

IV - responsabilizar-se pelas atividades de lazer do município; 

V - elaborar, planejar, coordenar, supervisionar e executar os atos referentes às atividades 

culturais; 

VI - difundir as atividades culturais da Prefeitura Municipal; 

VII - administrar a Filarmônica Municipal; 

VIII - desenvolver atividades de cinema, música, oficinas e lazer; 

IX - orientar e administrar as atividades da “Coordenadoria Municipal de 

Políticas Públicas da Juventude do município”; 

X - executar outras atividades correlatas, por determinação do Prefeito. 

 

A Cultura, no que diz respeito à Administração Direta do município, configura-se, portanto, 

como uma estrutura recente. Enquanto outros setores foram acumulando experiências ao longo de 

décadas, a área da Cultura, ainda hoje, empreende os passos iniciais. Em 2009, foi a primeira vez que 

segmento cultural organizou-se para debater os investimentos públicos para o próximo período do 
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PPA
2
 e definir suas áreas de atuação. Foi em 2009, também, que o município organizou a I 

Conferência Municipal de Cultura, com a participação de 400 pessoas e a indicação de 22 delegados – 

mais do que a própria cidade de São Paulo. 

 

Em 2010, com participação da sociedade civil, foi elaborado o projeto que culminou na 

promulgação da Lei Municipal 4 904, de 23 de junho de 2010, que instituiu o Conselho Municipal de 

Política Cultural (Concult). Os quatorze conselheiros (nove eleitos pela sociedade civil e cinco 

representantes da área da Cultura) tomaram posse em 03 de janeiro de 2011. Em 2012, após intenso 

trabalho de articulação realizado pelo Concult, é aprovada a Lei Municipal nº 5 082, de 27 de junho de 

2012, que institui o Funcultura – Fundo Municipal de Cultura de São Caetano do Sul.  

 

 

ATENDIMENTO ANUAL DA SECULT 

 

A Secult tem desenvolvido, desde 2009, o que se pode chamar de um embrião de um sistema 

de informações: o relatório de ações produzido pela área da Cultura. No entanto, deve também levar 

em consideração a produção artística realizada por outros agentes culturais, de forma que se construa 

um panorama da produção artística do município, o que ainda não foi feito. A equipe técnica terá, 

também, que se capacitar para implantar um sistema de indicadores. 

 

De qualquer forma, o Relatório Geral de Atividades de 2011 apresenta algumas informações 

sobre a Política Pública para a área da Cultura no município. De acordo com o Relatório, em 2011 

foram 530.121 atendimentos realizados em 1305 ações. As tabelas e gráficos a seguir apresentam 

informações importantes para que se construa o perfil da Ação Cultural em São Caetano do Sul. 

 

Descrição sucinta do Atendimento realizado pela Secult (2011) 

 

Área Cultura 

Período 2.011 

Total de Atendimentos 530.121 

Total de Ações 1.305 

 

                                                           
2
 PPA: Plano Plurianual: define as prioridades do projeto de desenvolvimento do Estado para um período de quatro anos, 

considerando-se três anos do mandato em curso e um do governo seguinte, a fim de assegurar a continuidade das ações 

propostas.  
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Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 

 

 

Na próxima tabela, é detalhado o atendimento de acordo com a natureza das ações. “Artístico-

cultural” são as ações relacionadas às artes, às manifestações e expressões culturais. “Institucional-

Comunitária” refere-se às ações não culturais realizadas nos equipamentos administrados pela Secult. 

As atividades esportivas referem-se às ações realizadas na quadra e na pista de skate da Estação 

Jovem. 

 

Tabela de Especificação do tipo de Atendimento realizado pela Secult  
 

Natureza Ações % Atendimento % 

Artístico-Cultural 1.198 91,80 442.707 83,51 

Institucional-Comunitária 80 6,13 64.495 12,17 

Esportiva 27 2,07 22.919 4,32 

Total 1.305 100,00 530.121 100,00 

 

Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 

 

 

Gráfico de Especificação do tipo de Atendimento realizado pela Secult em  2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 
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UNIDADES GESTORAS 

 

A Secult conta com as seguintes unidades gestoras: 

 Coordenadoria Municipal da Juventude: administra a Estação Jovem e coordena as 

ações transversais para jovens; 

 Departamento de Cultura: atua diretamente na realização de ações culturais ou por meio 

de convênios com associações coligadas, como a APAP; 

 Fundação das Artes: atua na Educação e Formação Cultural e administra os teatros 

municipais; 

 Fundação Pró-Memória: atua em Patrimônio e Memória e administra a Pinacoteca 

Municipal, o Centro de Documentação Histórica e o Museu Histórico Municipal. 

 

 

Tabela de Distribuição do Atendimento Artístico-Cultural da Secult  

por Unidade Gestora em 2011 

 
 

Unidades Operacionais Ações % Atendimento % 

FUNDAÇÃO DAS ARTES 418 35,57% 118.801 26,84% 

DEPTO. DE CULTURA 330 28,09% 191.659 43,29% 

APAP 253 21,53% 69.701 15,74% 

COMJUV 132 11,23% 46.100 10,41% 

FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA 32 2,72% 10.560 2,39% 

AÇÕES CONJUNTAS (MAIS DE 
UMA UNIDADE ENVOLVIDA) 

10 0,85% 5.886 1,33% 

  1175 100,00% 442.707 100,00% 

 

 

Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 
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Gráfico de Distribuição do Atendimento Artístico-Cultural da Secult  

por Unidade Gestora em 2011 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 
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ORÇAMENTO DA ÁREA DA CULTURA 

 

O Orçamento Municipal da área da Cultura em São Caetano do Sul tem uma peculiaridade que 

deve ser destacada e que está explicitada na tabela a seguir. Se considerarmos apenas os recursos 

diretamente aportados na função 13 (Cultura), identificaremos o Orçamento do Departamento de 

Cultura (unidade operacional da Secult), Coordenadoria Municipal da Juventude e Fundação Pró-

Memória. No entanto, se considerarmos o orçamento da Fundação das Artes (gestora dos 

equipamentos culturais e responsável pela maior parte do Programa de Educação e Formação Cultural) 

que atualmente não está classificada na “função cultura”, os percentuais são ampliados. Para facilitar 

as comparações que serão mostradas a seguir, levaremos em conta ambas as posições.  

 

 

Tabela da Evolução dos Recursos para a Cultura  

em São Caetano do Sul 

 

Ano 

S.C.Sul 

Orçamento 

Total do 

município 

S.C.Sul -  

Cultura (I)                                                

(Secult, Departamento de 

Cultura, Comjuv, Fundação 

Pró-Memória) 

% 

S.C.Sul -  

Cultura (II)                                                                                         

(Secult, Departamento de Cultura, 

Comjuv, Fundação Pró-Memória + 

Fundação das Artes) 

% 

2009  R$ 760.811.500,00   R$ 4.251.000,00  0,56   R$ 8.161.000,00  1,07  

2010  R$ 753.166.000,00   R$ 7.087.900,00  0,94   R$ 10.942.900,00  1,45  

2011  R$ 773.451.000,00   R$ 8.250.300,00  1,07   R$ 12.342.300,00  1,60  

2012  R$ 901.000.000,00   R$ 6.583.900,00  0,73   R$ 12.506.180,00  1,39  

 

Vale destacar que, em 2012, dos R$ 12.506.180,00, aproximadamente R$1.900.000,00 são 

oriundos de Receitas Próprias da própria área da Cultura (serviços educacionais, permissão de uso dos 

teatros, arrecadação de atividades culturais). Se somarmos a esse valor o montante aproximado de 

R$900.000,00 oriundos de outras fontes (Governo do Estado, Ministério da Cultura, SESC, SESI, 

Secretaria de Saúde), o orçamento Geral da área da Cultura sobe para R$ 13.354.180,00, o que 

significa, de forma estimada para 2012, 1,48% do orçamento geral do município.  
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Tabela de Distribuição do Atendimento Artístico-Cultural 

da Secult por natureza do recurso de financiamento  

 

Natureza do Recurso Valor Observação 

Recursos repassados pela 
Administração Municipal 

 R$               10.606.180,00  79,11% 

Recursos próprios arrecadados 
(estimativa) 

 R$                  1.900.000,00  

20,89% 

Recursos oriundos de outras fontes  R$                      900.000,00  

Total  R$                13.406.180,00  100,00% 

 

 

Gráfico de Distribuição do Atendimento Artístico-Cultural  

da Secult por natureza do recurso de financiamento  
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Tabela de Distribuição do Atendimento Artístico-Cultural  

da Secult por tipo de unidade financiadora 

 

 

Unidades de Financiamento Ações % Atendimento % 

Unidades Financiadoras da área 
da Cultura 

1.042 86,98 380.387 85,92 

Outras fontes financiadoras 156 13,02 62.320 14,08 

Total 1.198 100,00 442.707 100,00 

 

Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 

 

Gráfico de Distribuição do Atendimento Artístico-Cultural  

da Secult por tipo de unidade financiadora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 
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COMPARATIVO COM OUTROS MUNICÍPIOS 

 

A partir das informações contidas no quadro anterior, convém fazer uma comparação com 

outros municípios brasileiros, o que no caso de São Caetano exige uma visão mais alargada. Isso 

porque apesar de se constituir como um município pequeno em dimensão territorial (atem apenas 15 

Km2 e está entre os menores do Brasil), tem uma população que o coloca em 174º lugar no Censo do 

IBGE de 2010 e possui um orçamento maior que algumas capitais brasileiras. Dessa forma, a 

comparação com outros municípios levará em conta essas características, as quais serão avaliadas em 

cada um dos quadros comparativos. 

 

O investimento em Cultura em São Caetano do Sul também pode ser comparado com outros 

municípios. Tal comparação também deve levar em consideração que a cidade tem especificidades 

bem caracterizadas, em vez que apesar da pequena dimensão, tem orçamento maior que muitas capitais 

brasileiras e um dos maiores PIBs per capitas do país. 

 

 

 

Quadro comparativo do investimento em Cultura entre os municípios do ABCDMRR/SP 

 

municípios do 

ABCDMRR 
Habitantes  

 Orçamento Geral 

do município 

(2012, em R$)  

PIB per 

capita a 

preços 

correntes  

em Reais 

(2010) 

 Orçamento 

Cultura 2012 

(total)  

 Orçamento 

da Cultura 

(per capita)  

Percentual 

Santo André 676.407  1.823.279.470,60  21.843,91  23.894.660,00  35,33  1,31% 

São Bernardo  765.463  3.363.433.000,00   35.680,05  37.903.000,00  49,52  1,13% 

SCSul (I) 149.263 901.000.000,00  58.649,65   6.395.000,00   42,84  0,71% 

SCSul (II) 149.263 901.000.000,00 58.649,65  12.506.180,00   83,79  1,39% 

Diadema 386.089  841.168.210,00   25.066,30  15.182.142,00  39,32  1,80% 

Mauá 417.064  686.448.000,00   15.749,72   2.046.000,00   4,91  0,30% 

Ribeirão Pires 113.068  211.000.000,00  14.564,09   2.635.900,00  23,31  1,25% 

Rio Grande da Serra 43.974  Não informado   10.134,87  -   -  - 

 
Fonte: Censo IBGE (2010) 
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Posição de São Caetano do Sul quanto aos municípios do ABCDMRR (Grande ABC)  

em relação ao percentual investido em Cultura 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censo IBGE (2010) 
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Posição de São Caetano do Sul quanto aos municípios do ABCDMRR (Grande ABC)  

em relação ao Orçamento per capita da Cultura  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censo IBGE (2010) 
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Quadro comparativo do percentual aplicado em Cultura entre os municípios 

de Regiões Metropolitanas integrantes do Projeto Minc-UFBA 

 

Município Estado Habitantes 

 Orçamento                

Cultura 2009 

(Total) 

 Orçamento 

per capita  
Percentual 

Betim MG 383.570 14.900.000,00 38,85 1,00% 

Joinville SC 515.250 19.287.000,00 37,43 1,36% 

Laranjeiras SE 26.867 5.017.000,00 186,73 8,09% 

Olinda PE 397.268 11.137.312,00 28,03 2,72% 

Sabará MG 121.085 1.705.524,72 14,09 1,28% 

Santa Luzia MG 202.942 1.600.000,00 7,88 0,80% 

São Caetano do Sul (I) SP 149.263 4.251.000,00 28,48 0,56% 

São Caetano do Sul (II) SP 149.263 8.161.000,00 54,68 1,07% 

São Leopoldo RS 215.000 2.206.656,00 10,26 0,52% 
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Quadro comparativo do percentual aplicado em Cultura entre os municípios  

de Regiões Metropolitanas integrantes do Projeto Minc-UFBA 
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Quadro comparativo do percentual aplicado em Cultura entre municípios 

com população entre 150.000 e 180.000 habitantes 
 

 

município 
Estado 

 Orçamento do 

município (2012)  

 Orçamento Total 

da Cultura (2012)  

Percentual 

da Cultura 

Jaraguá do Sul SC 487.632.930,00  7.022.373,00  1,44% 

SCSul (II) SP 901.000.000,00  12.506.180,00  1,39% 

Itapetininga SP 285.485.489,00  3.475.000,00  1,22% 

Pindamonhangaba SP 381.670.000,00  3.343.000,00  0,88% 

SCSul (I) SP 901.000.000,00  6.583.900,00  0,73% 

Teresópolis RJ 313.446.898,00  1.983.659,00  0,63% 

Palhoça SC 364.451.876,84    2.269.290,00  0,62% 

Poços de Caldas MG 428.649.119,33    2.130.100,00  0,50% 

Angra dos Reis RJ 711.255.000,00    1.377.000,00  0,19% 

 

Gráfico comparativo do percentual aplicado em Cultura entre municípios 

com população entre 150.000 e 180.000 habitantes 
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DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 

 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CULTURAL 

 

Na concepção de Paulo Freire (1998), a educação é um caminho privilegiado para o 

desenvolvimento humano, a mudança social e a prática da liberdade. E, como tal, pressupõe uma 

relação de ensino-aprendizagem baseada não apenas em uma alfabetização, mas sim em várias 

alfabetizações (ideia também defendida pelo gestor espanhol Alfons Martinell), oferecidas ao longo da 

vida, em vários segmentos e lugares, reiterando a ideia de que devemos pensar, de fato, em uma 

sociedade educativa – ou, de outra forma, em uma sociedade que oferece diversas instâncias 

educativas para seus cidadãos. A arte é uma dimensão privilegiada para proporcionar uma dessas 

alfabetizações, especialmente quando se percebe que pode se dar em vários espaços e momentos ao 

longo da vida e, principalmente, porque, no entendimento aqui apresentado, compartilha de uma ideia 

de formação do homem concernente ao que é proposto por Paulo Freire.  

 

Pensada em interseção com a arte e a cultura, a educação passa, também, a ser intransitiva, 

rompendo com um conceito de educação para o trabalho. Ampliar a esfera de presença ou, como já 

apontou Paulo Freire, desenvolver as potencialidades de um “ser inacabado”, para que possa agir sobre 

um mundo passível de modificação, é também o objetivo da educação que, entranhada na arte e na 

cultura, passa a ser compreendida como dimensão e não segmento ou serviço da sociedade. 

 

Em São Caetano do Sul, a Educação e Formação Cultural são compreendidas como uma 

dimensão da formação humana e entendida como um elo fundamental das cadeias produtivas da 

Cultura, responsável pela formação artístico-cultural do cidadão por meio da iniciação (cursos pontuais 

de sensibilização que procuram despertar o interesse do cidadão), formação livre (cursos continuados 

que proporcionam modalidades de “alfabetização” artística), formação técnica (cursos 

profissionalizantes e núcleos de pesquisa para iniciação à pesquisa em arte), formação acadêmica 

(Graduação em Artes), incentivo ao uso e apreciação (atividades de mediação) e fomento à prática 

livre (estímulo ao movimento artístico amador). 

 

A Educação e Formação Cultural devem levar em consideração diversas modalidades de oferta 

de cursos e atividades, rompendo com a ideia de formação de público (ou de plateia, como dizem 

alguns), como se o cidadão devesse ser formado apenas para a apreciação de bens e serviços culturais.  

A experiência no município (em 2011 foram feitos 95 427 atendimentos por meio de atividades 

formativas) tem mostrado que a participação social é estimulada quando o cidadão passa a ser um 

“fazedor” de cultura. Ao participar ativamente de processos de prática artística, compartilhamento, 

troca, apreciação, o cidadão poderá ter seu interesse despertado para usufruir cada vez mais das 
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manifestações culturais. Assim, um programa de Educação e Formação Cultural tem um lugar central 

em uma política de cidadania cultural e artística.  

 

Essa percepção se deve aos muitos anos de investimento em ações de Educação e Formação 

Cultural. A Fundação das Artes responde pelo investimento público nessa área desde 1968, nas áreas 

de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Atuando mais especificamente na formação livre 

continuada, a instituição tem formado artistas há mais de quatro décadas. No entanto, foi no final dos 

anos 90 do século XX que passou a atuar em cursos de sensibilização e iniciação, ampliando a oferta 

de cursos para os munícipes. Com a criação dos programas de desenvolvimento sociocultural e 

cidadania artística, iniciou-se o atendimento gratuito e regular em música e teatro. Esses programas 

preencheram uma lacuna deixada pela atuação da Fundação das Artes: oferecer formação e acesso 

simbólico para uma diversidade maior de segmentos etários e principalmente para aqueles que não 

procuravam formação artística, mas sim formação cidadã. 

 

Uma experiência positiva de um dos programas públicos de Educação e Formação cultural é o 

atendimento tanto de crianças e jovens, quanto de adultos de todas as idades. Esse atendimento "para 

todas as idades" permite que a prática artística faça parte da rotina da família. Nas mostras (instâncias 

de distribuição da criação), pais e alunos veem outros pais fazendo arte e ficam estimulados a 

participar também. O mesmo ocorre com as crianças e jovens. 

 

Vale destacar que há vinte anos, uma parcela significativa dos alunos que procuravam os 

cursos de formação técnica eram oriundos do movimento artístico amador. Historicamente, esse 

movimento sempre esteve ligado e foi fomentado pela prática artística em escolas, igrejas e clubes e 

agremiações de bairro, dentre outros. Atualmente, embora esse movimento amador não tenha acabado, 

muitos cidadãos fazem sua “iniciação” artística em cursos e oficinas, em geral oferecidos pelo Poder 

Público. Essa questão tem sido alvo de debate em muitos encontros. Houve, inclusive, uma solicitação 

que surgiu no Encontro de Educação Estética de que a prática livre (movimento amador) fosse 

integrada como instância de acesso do cidadão à linguagem e, portanto, instância da Educação e 

Formação Cultural.  

 

Dessa forma, entende-se que um Programa de Educação e Formação Cultural deva oferecer 

regularidade, diversidade (em todas as áreas da Cultura), amplitude (atender diversos segmentos 

etários) e diversas gradações de formação (da iniciação e prática livre à formação acadêmica). Além 

disso, a experiência em São Caetano do Sul tem mostrado que, como parte da cadeia produtiva, a 

Educação e Formação Cultural aciona os demais elos da cadeia, uma vez que a criação/produção, a 

distribuição, a difusão, a gestão e, em alguns casos, inclusive a pesquisa, acabam também sendo 

desenvolvidas. 
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Distribuição do Atendimento Artístico-Cultural  

da Secult por elo da cadeia 
 

Natureza Atendimento 
Atendimento 

(%) 

Distribuição / Circulação 346.275 78,22 

Educação e Formação Cultural 95.427 21,56 

Gestão 783 0,18 

Pesquisa 222 0,05 

Total 442.707 21,78 

 

Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 

 

Distribuição percentual do Atendimento Artístico-Cultural  

da Secult por elo da cadeia 

 
Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 
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Especificação do Atendimento Artístico-Cultural da Secult  

em Educação e Formação Cultural  
 

Tipo de Ação Atendimento % 

Distribuição, Circulação,  
criação/produção das ações 

formativas 
86.477 90,62 

Cursos e oficinas 8.950 9,38 

Total 95.427 9,38 

 

Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 

 

Especificação do Atendimento Artístico-Cultural da Secult  

em Educação e Formação Cultural  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 
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O DESAFIO DA CRIAÇÃO/PRODUÇÃO DOS MOVIMENTOS CULTURAIS 

 

A criação/produção artístico-cultural pode ser dividida em dois tipos: o primeiro refere-se à 

criação/produção ligada às ações de Educação e Formação Cultural; o segundo é relacionado aos 

artistas e grupos artístico-culturais. 

 

Em relação ao primeiro tipo, São Caetano do Sul tem uma produção expressiva. Em 2011, 

foram feitos 86 477 atendimentos em distribuição e circulação da criação/produção oriunda das ações 

formativas. Entretanto, o segundo tipo, a criação/produção de artistas e grupos de artistas não foi 

fomentada nem estimulada em relação à criação/produção. Assim, configura-se como grande desafio 

para a formação de cadeias produtivas desenvolvidas investir na criação/produção individual e de 

coletivos artístico-culturais.  

 

A produção desse segmento é ainda pequena e encontra pouco investimento público e a falta de 

um sistema de financiamento e fomento em todos os segmentos. Como resultado disso, apesar do 

grande investimento nas atividades formativas, São Caetano do Sul tem uma produção profissional 

pequena, uma vez que poucos artistas encontram formas de produzir e de circular sua produção não só 

em São Caetano, mas em toda a região do ABCDMRR. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO 

 

A distribuição de ações culturais tem sido o elo da cadeia com o maior número de ações da 

Secult. É também no âmbito da distribuição que têm ocorrido as parcerias e cooperação na área da 

Cultura. Atualmente, são 739 ações de 60 projetos diferentes para um público total de 346.375 

espectadores. Número expressivo, principalmente levando-se em consideração que em algumas das 

ações percebeu-se que mais de 50% do público é oriundo dos municípios vizinhos, como Santo André, 

São Bernardo do Campo, São Paulo e Mauá. Algo que indica, também, a mobilidade de público em 

regiões metropolitanas (nas quais as divisas de municípios são muitas vezes imperceptíveis ou pelo 

menos não se configuram como barreiras) e o potencial turístico no âmbito cultural. 
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 Distribuição do Atendimento Artístico-Cultural  

da Secult por linguagem ou área  

 
 

Área / Linguagem Ações Ações (%) Atendimento Público (%) 

Artes Visuais 38 5,14% 37.439 10,81% 

Artesanato 28 3,79% 40.765 11,77% 

Audiovisual 146 19,76% 10.294 2,97% 

Cultura Tradicional 1 0,14% 400 0,12% 

Dança 73 9,88% 57.899 16,72% 

Livro e Leitura 48 6,50% 9.048 2,61% 

Multicultural (Artes Integradas) 128 17,32% 65.539 18,93% 

Música 101 13,67% 80.518 23,25% 

Patrimônio e Memória 26 3,52% 9.159 2,65% 

Teatro 150 20,30% 35.214 10,17% 

Total 739 100,00% 346.275 100,00% 

 

 

Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 
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 Distribuição do Atendimento Artístico-Cultural  

da Secult por linguagem ou área  

 
Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 
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PESQUISA 

 

A Pesquisa, ao lado do fomento à criação/produção artística não ligada às ações formativas, 

tem sido o elo menos contemplado em toda cadeia produtiva da Cultura. Se a pesquisa 

teórico/conceitual tem, em alguns poucos segmentos, mantido uma produção regular, apesar de 

pequena (como é o caso da pesquisa em patrimônio e memória, principalmente por conta da atuação da 

Fundação Pró-Memória), em outros como a pesquisa aplicada (em relação ao trabalho de criação e 

investigação simbólica, por exemplo) tem sido pequena.  

 

Por outro lado, a formação dos núcleos de pesquisa aplicada relacionados aos cursos 

oferecidos, a possibilidade de ampliação da atuação da Fundação Pró-Memória e a presença de uma 

Universidade Municipal (lembrando que são apenas cinco em todo o Brasil) oferecem condições para a 

Pesquisa possa ser um campo potencial de atuação em Cultura, com plenas condições de se 

desenvolver e, portanto, desenvolver as cadeias produtivas da área.  

 

 

O DESAFIO DA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E DE UM SISTEMA EFICIENTE DE 

DIFUSÃO 

 

A Secult conta com uma Coordenadoria específica para a área de Comunicação (Assessoria de 

imprensa, Relações Públicas, publicação da agenda cultural mensal, gestão do sistema de informação, 

coordenação do planejamento integrado, Design Gráfico, Internet e Mídias Sociais) que atende a todos 

os organismos públicos (Comjuv, Fundações, Escola de Bailado). Isso tem se mostrado como um 

aspecto positivo. Por outro lado, é uma das áreas que mais sofre críticas da população e dos artistas. 

Tiragem pequena da agenda, falta de espaço na cidade para divulgação das ações culturais, dificuldade 

em relação à Lei que regula o ordenamento urbano (Lei Cidade Limpa, que não entende a divulgação 

de cultura como exceção, como ocorre em lei similar em São Paulo Capital). Assim, embora tenha 

equipe e um trabalho já construído, a área de Comunicação carece de infraestrutura e marcos legais 

que permitam uma ação efetiva para garantir o acesso à informação.  

 

Em geral, nos municípios pequenos e médios (menos de 200 000 habitantes), muitas atividades 

da Administração Municipal são centralizadas; em comunicação, por exemplo, um setor responde 

pelos contratos, pela produção e pela difusão de informação de todas as Secretarias. A experiência em 

São Caetano tem mostrado que as atividades que foram assumidas pela própria Secult são mais 

eficientemente executadas do que as atividades que estão a cargo da Secretaria Municipal de 

Comunicação (SECOM), como é o caso do contrato geral de produção de material gráfico. Na prática, 

a área da Cultura sofre com a produção irregular de materiais que deveriam ser regulares, tiragem 
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pequena, dentre outros. É fundamental que a Difusão da Cultura seja gerenciada pela Secult, em 

parceria com outras áreas e secretarias. 

 

Um exemplo disso foi a relação que se construiu com a área da Saúde por meio do trabalho 

regular de capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Percebeu-se o potencial desses 

agentes para atuar como multiplicadores ou mediadores, seja para divulgar ações, seja para executá-las 

em suas microáreas de trabalho (microárea: área geográfica atendida por cada ACS que equivale, 

aproximadamente, a 450 famílias). 

 

Por fim, a difusão da área da Cultura escapa à lógica aplicada para outras áreas da 

Administração Municipal, o que reforça a proposição de que a Secult deva gerenciar as ações de 

comunicação da área da Cultura. 

 

 

LINGUAGENS E SEGMENTOS 

 

Cada linguagem deve ter uma cadeia produtiva com ações que levem em consideração a 

especificidade da área. O Teatro representa, ainda que não seja de forma completa, uma experiência 

positiva no investimento integrado. A cadeia produtiva do Teatro em São Caetano do Sul envolve: 

iniciação artística (Viva arte viva), formação livre e formação técnica (Escola de Teatro da Fundação 

das Artes), distribuição e reflexão acerca da produção profissional externa (Festival Cena de Teatro), 

mostra de alunos dos projetos de Educação e Formação Cultural (Mostra Fundação das Artes de 

Teatro), distribuição de produções infanto-juvenis (parceria com o SESCSP e SESI-SP), pesquisa 

(Núcleos de Pesquisa Teatral), incentivo à prática livre (Festival de Teatro Estudantil), mostra regional 

de Teatro (Mostra dos Sete), temporadas de produções de alunos (escola de teatro), cessão de espaço 

público para artistas (Edital do Teatro Santos Dumont), circulação de espetáculos (Cessão de uso do 

Teatro Paulo Machado) e grupos/coletivos teatrais sediados no município. Como já apontado 

anteriormente, o desafio consiste em integrar melhor todas essas ações e investir em ações de fomento 

à criação/produção e distribuição dos grupos da cidade. 

 

Tanto maior será a fragilidade de uma área quanto menor for o desenvolvimento de sua cadeia 

produtiva. Em relação ao audiovisual, podemos afirmar que falta uma política pública de fomento à 

criação/produção e distribuição de diversas formas de linguagem audiovisual: filmes e documentários 

de curta, média e longa metragem, bem como vídeos experimentais e animações. Faz-se, portanto, 

necessária a criação de políticas de incentivo para a constituição de uma cadeia produtiva na área do 

audiovisual.  
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 O segmento do Artesanato conta com um equipamento específico: a Casa do Artesão, que tem 

um modelo de gestão compartilhada por meio de uma Associação de artistas locais, a Manuartes, que 

gerencia o espaço com apoio do Poder Público. A Vitrine Virtual, site de divulgação da produção dos 

artesãos, foi uma iniciativa de ampliar a distribuição da produção. Apesar de o segmento carecer de 

mais apoio, seja para ampliação da capacidade de atendimento seja para incrementar a produção do 

segmento, esse modelo de gestão pode ser estendido para outras áreas. 

 

 Além disso, um problema comum para todos os segmentos é a falta de informação e diálogo 

regular. Não se sabe ao certo informações como a quantidade de artistas, produção local. A Secult tem 

mapeado suas próprias ações, mas ainda avançou pouco no mapeamento, acompanhamento e difusão 

para os artistas locais.  

 

O segmento das Artes Visuais pode ser dividido em duas áreas. A Fotografia está mais 

organizada e comprometida com a construção de Políticas Culturais. Algumas ações tem sido criadas e 

implantadas com a associação local de fotógrafos. Os outros segmentos das Artes Visuais têm uma 

participação menor e a produção fomentada pela Secult ainda é pequena. Vale destacar o trabalho 

recorrente feito pela Escola de Artes Visuais da Fundação das Artes, inclusive em parceria com outras 

instituições e a Pinacoteca Municipal, esta por sua vez expondo a produção artística local e também de 

fora da cidade. No entanto, a oferta de ações formativas é pequena e a frequência de público também.  

 

Em música, as ações de distribuição de música instrumental atualmente existentes (Prata da 

Casa, Quintas Brasileiras do SESC São Paulo, Circuito Cultural do SESI-SP, Concertos Mensais da 

Orquestra Filarmônica de São Caetano do Sul, Mostras da criação acadêmica, ocupação do Teatro 

Santos Dumont) e outras ações pontuais foram consideradas insuficientes nos diversos Encontros. A 

proposta apresentada é a de ampliar essa programação, oferecendo condições de distribuição em várias 

instâncias (artistas - locais e de fora da cidade, artistas iniciantes e estudantes) e em vários locais 

(equipamentos públicos, parceiros, SESC, entre outros). De qualquer forma, parece haver sempre uma 

“ânsia” por mais ações, mais projetos e uma percepção “de que nada é feito”.  O que pode ser mais um 

sinal de problemas com a comunicação. Além disso, a taxa de ocupação ainda é pequena para as ações 

oferecidas. A área de música conta com muitas ações formativas. Representa a maior oferta de vagas 

no Programa de Educação e Formação Cultural do município (cerca de 3.000 vagas em cursos de 

iniciação, formação livre e formação técnica). No entanto, o segmento ainda carece de uma oferta 

descentralizada, já que as ações formativas estão concentradas em escolas. 

 

A trajetória da Dança em São Caetano do Sul está muito ligada não só às ações formativas 

oferecidas pelos organismos públicos, mas também às Academias de Dança (Escolas de Dança). Não 

se tem mapeado o número exato, mas estima-se que o município conta hoje com mais de trinta 
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academias e/ou escolas de dança.  A Legislação de fomento e incentivo à Cultura pode contemplar 

esse segmento incentivando a utilização desses espaços como equipamentos para uso cultural para 

oferta de oficinas gratuitas financiadas pela Secult e também como sede para a formação de coletivos 

de dança por meio dos quais será incentivada a criação na área.  Em relação aos organismos públicos, a 

área da Dança tem hoje uma sobreposição de atuação, uma vez que conta com a Escola Municipal de 

Bailado e a Escola de Dança da Fundação das Artes, ambas atuando, essencialmente, na formação em 

balé clássico.  

 

Entendendo apoio não só como investimento financeiro, mas como o suporte de equipe, de 

parceria (dentro outros), foram identificados diversos segmentos que recebem menos apoio do que 

outros: Capoeira, Cultura Negra, Cultura Nordestina, Danças Populares, Livro e Leitura, 

Manifestações de gênero e de orientação sexual. Alguns desses segmentos possuem apenas atividades 

culturais episódicas, pontuais e faz-se necessário investimento público para fortalecer esses segmentos. 

Os segmentos e linguagens que têm acompanhamento de um agente técnico competente, mostraram, 

nos últimos anos, uma evolução nítida. É o caso do Artesanato, que muito evoluiu a partir do trabalho 

especializado do Departamento de Cultura. Isso indica a necessidade de formação continuada e a 

constituição de corpo técnico efetivo na Secretaria de Cultura. Vale lembrar que no caso do segmento 

do Livro e Leitura: em São Caetano do Sul, as bibliotecas estão sob administração da Secretaria de 

Educação.  

 

A área de Patrimônio e Memória tem sido foco da Fundação Pró-Memória, que tem atuado por 

meio de vários projetos na valorização do patrimônio material e imaterial. Há publicações regulares, 

como a Revista Raízes. O desafio para este segmento é integrar ações de diversos agentes, como ,por 

exemplo, o trabalho de pesquisa feito pela Uscs bem como outras ações realizadas. Além disso, há a 

necessidade de definir um setor específico para gerenciar este segmento os monumentos públicos da 

cidade. 

 

GESTÃO 

A Cultura avançou muito nos últimos anos, principalmente em relação à institucionalidade da 

área, o que reforça, ainda mais, a importância de um órgão gestor exclusivo para a Cultura. Além 

disso, como São Caetano já contava com diversos organismos públicos criados em momentos 

diferentes e com muita sobreposição de ações, a criação da Secult tem possibilitado avançar na 

construção de políticas públicas integradas. Um exemplo disso são os encontros regulares de 

planejamento integrado.  Como a Secult é constituída por instituições e setores diferentes, essas 

reuniões mensais entre os técnicos possibilitam a construção de um planejamento sistêmico, algo até 

então inédito na cidade. No entanto, uma estrutura tão recente tem muitos desafios e fragilidades. 
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Uma primeira questão se refere a falta de integração entre as estruturas administrativas 

municipais. As equipes da Administração atuam de forma isolada, sem diálogo. Existem ações 

culturais sobrepostas e muitos “departamentos/setores” desenvolvem ações na área da Cultura. Isso é 

decorrente da falta de um órgão gestor para a área. Muitas ações da área da Cultura ocorrem sem que a 

Secult seja, no mínimo, consultada. A Festa Italiana, por exemplo, é um caso, que está a cargo da 

Comissão de Festejos. Shows também são realizados sem a participação da equipe. Além disso, 

diversas intervenções da Administração Pública desconsideram a Secretaria e seu papel a frente das 

Políticas Culturais. 

 

A Secult carece de técnicos especializados na área da Cultura. Além disso, quase a totalidade 

dos funcionários da Secult e do Departamento de Cultura são funcionários “emprestados”, designados 

por outros setores da Administração. A estrutura central da Secult não tem funcionários concursados e 

a estruturação administrativa da Prefeitura está em fase de implantação. Formas de valorização não 

somente da carreira, mas também do salário devem ser desenvolvidas. A legislação da área da Cultura 

está pulverizada em muitas leis construídas em períodos diferentes. A Política Cultural necessita de 

novos marcos e novos instrumentos para nortear sua ação. 

 

Além disso, há uma percepção geral de que falta capacitação em todas as instâncias, não 

somente na administração da Cultura. Artistas, educadores da Escola pública ligados à área de Arte, 

gestores, investidores (que são poucos), produtores carecem de capacitação em suas áreas de atuação. 

Isso também se refere à própria atuação da Secult. O Fundo Municipal de Cultura (Funcultura), que 

passará por processo de regulamentação e a criação de um SISTEMA DE INDICADORES, necessita 

de consultoria externa, pois não há técnicos especializados na cidade com competência para 

empreender esses processos de forma plena. Boas práticas são bem vindas neste momento estratégico. 

 

 Políticas Públicas integradas também têm possibilitado a diversificação das formas e 

mecanismos de financiamento da Cultura. Em São Caetano, se constituem, atualmente, por:  

 Investimento Orçamentário da Administração Direta (Secretaria de Cultura): execução de 

projetos próprios, editais para financiamento de projetos da sociedade civil, convênios para 

execução de programas formativos, permissão de uso de equipamentos culturais; 

 Investimento Orçamentário da Administração Direta (Secretaria de Saúde - parceira de 

programa públicos de Cultura): execução de projetos próprios, editais para financiamento de 

projetos da sociedade civil; 

 Investimento da Administração Indireta (Fundação das Artes, Fundação Pró-Memória): 

execução de projetos próprios, editais para financiamento de projetos da sociedade civil, 

permissão de uso de equipamentos culturais; 
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 Gestão de Projetos públicos financiados com apoio da iniciativa privada e Sistema S (SESC e 

SESI). 

 

Conforme descrito, o financiamento da Cultura em São Caetano é diversificado. Indica uma 

possível solução para ampliar os recursos para a área, sem necessariamente depender dos recursos 

orçamentários diretos. A necessidade de crescimento da área da Cultura é maior do que a capacidade 

do município de financiar esse crescimento com orçamento e investimento direto em curto prazo. 

Dessa forma, diversificar os mecanismos de financiamento representa uma possibilidade de ampliar os 

investimentos na área. Isso também está diretamente ligado à transversalidade e cooperação, que 

atendem não somente à questão do financiamento, mas também a ampliação do entendimento da 

Cultura como dimensão do desenvolvimento humano. 

 

A relação entre cultura e educação, seja como dimensões da formação humana, seja como áreas 

da Administração Pública, é um dos temas mais recorrentes nas demandas de Participação Social. Uma 

relação com muitas dificuldades, não somente em âmbito municipal, mas em todas as esferas, 

representa uma dicotomia que necessita de muito trabalho. Dentro da própria área da Cultura em São 

Caetano do Sul, a dimensão educativa tem sido compreendida e valorizada. No entanto, o desafio é 

construir ações conjuntas entre os setores administrativos com o objetivo de ampliar a dimensão 

cultural na área educativa. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação (Seeduc) conta com 56 

unidades escolares que podem se transformar em equipamentos para uso cultural. 

 

A relação entre cultura e saúde começou em 2006, quando foi implantado o Programa de 

Humanização Operação de Riso, que ao longo dos anos serviu como esfera de aproximação para as 

diversas ações realizadas na cidade. Possibilitou que o município recebesse dois prêmios do Ministério 

da Saúde, estreitou relações com o Programa Saúde da Família e, por consequência, com os Agentes 

Comunitários da Saúde, por meio da oferta de capacitação para diversos agentes da área da saúde. A 

Secult também desenvolve outras ações nesta interseção, como o Cinema Cultura e Saúde, realizado 

nas Unidades Básicas de Saúde. A experiência nos últimos anos, a participação ativa do município nos 

encontros nacionais da área tem tornado essa aproximação tão desejável uma possibilidade concreta 

das políticas em São Caetano do Sul. Além disso, esta interseção conta com uma excelente cobertura 

do Programa Saúde da Família (atualmente em 78%), o que proporcionou, por exemplo, a realização 

da pesquisa sobre hábitos e desejos culturais. 

 

Quanto à relação entre cultura e turismo, vale destacar que o município ainda não tem Plano 

Municipal de Turismo. Ao constituí-lo, São Caetano passa a reconhecer sua vocação no turismo 

cultural, o que de certa forma ocorre principalmente com o Teatro Paulo Machado de Carvalho, maior 

teatro da região com 1 122 lugares (e que tem atraído grandes produções para a região). Em pesquisas 
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realizadas para analisar o perfil de público, identificou-se que cerca de 50% das pessoas que 

frequentam os espetáculos são provenientes dos municípios vizinhos. 

 

Além das parcerias dentro da própria Administração Municipal, as parcerias com o Governo do 

Estado, Governo Federal, SESC e SESI tem potencializado a ação cultural no município. Muitos 

projetos, sejam de articulação regional, sejam de distribuição de atividades de alguns segmentos, tem 

ocorrido por meio de parcerias e tem sido plenas e efetivas. Essa articulação tem representado um 

incremento de quase 5% do orçamento original da área da Cultura. 

 

Vale ainda destacar a articulação regional. Historicamente, o município sempre se manteve 

afastado da política regional. Isso mudou nos últimos anos e essa mudança permitiu um crescimento de 

ações na cidade e a participação do município em ações realizadas fora. 

 

 

EQUIPAMENTOS  

 

Os espaços destinados à Cultura em São Caetano do Sul são divididos em dois tipos. Os 

equipamentos culturais são aqueles que foram construídos para receber ações culturais e são mantidos 

e administrados diretamente pela Secretaria de Cultura. Já os equipamentos para uso cultural não 

foram, necessariamente, construídos para receber ações culturais e são administrados por outras 

secretarias e outras instituições.  

 

A Secult conta hoje com dez equipamentos culturais e cerca de cinquenta e três espaços 

parceiros (para uso cultural), nos quais tem desenvolvido suas ações. Alguns equipamentos necessitam 

urgentemente de reforma e manutenção (Teatro Paulo Machado, Estação Jovem, Museu Municipal e 

Fundação das Artes). Outros equipamentos necessitam de melhores condições de manutenção para não 

ficarem sucateados no curto prazo. Além disso, é necessário optar por um modelo de gestão desses 

equipamentos, atualmente sob Administração da Fundação das Artes – o que gera questionamentos da 

classe artística, em especial daqueles que em períodos anteriores tinham acesso irrestrito ao uso desses 

locais.  

 

Há também uma reclamação recorrente de que os equipamentos deveriam ser geridos 

diretamente pelo Departamento de Cultura. A opção de gestão pela Fundação das Artes tem sido 

mantida pela agilidade administrativa e de manutenção desses espaços. No entanto, desde que passou a 

administrar esses equipamentos, o que ocorreu a partir de 2 000, a instituição não contou com 

incremento no orçamento. Os espaços são deficitários e exigem mais recursos para um programa de 

manutenção. Além disso, alguns equipamentos culturais não tem acessibilidade universal. Falta um  
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diálogo "intersecretarial" para avançar nesta questão, principalmente porque a cidade conta com uma 

Secretaria exclusiva para a Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, a SEDEF. 

 

Os Parques do município (Chico Mendes, Bosque do Povo, Guaiamú, Linear) podem ser 

potenciais equipamentos para uso cultural, tanto para ações de Educação e Formação Cultural, quanto 

criação/produção e distribuição. A cidade conta, ainda, com muitos clubes e escolas da Rede Pública. 

Se for encontrado um modelo de gestão compartilhada, a Secult teria condições de ampliar e muito a 

oferta de ações de forma descentralizada e com custos reduzidos. Por exemplo, em 2011, a Secult 

distribuiu 38,47% de suas ações em equipamentos parceiros, como pode ser mais bem visualizado na 

tabela e gráfico a seguir. 

 

Tabela de Distribuição do Atendimento Artístico-Cultural da Secult  

por tipo de equipamento cultural utilizado  
 

Tipo de Equipamento Ações Ações (%) Público Público (%) 

Equipamentos Culturais 803 61,53 221.293 41,74 

Equipamentos para uso cultural e 
equipamentos culturais de outros locais  

502 38,47 308.828 58,26 

Total 1.305 100,00 530.121 100,00 

 

 

Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 
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Gráfico de Distribuição do Atendimento Artístico-Cultural da Secult  

por tipo de equipamento cultural utilizado  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Geral de Ações Culturais da Secult de 2011 

 

 

A seguir, a relação completa de equipamentos culturais e para uso cultural de São Caetano do 

Sul, tendo como base o relatório 2011 de atividades culturais. 

 

 

Equipamentos Culturais (administrados pela Secult) 

1. Secretaria Municipal de Cultura e Departamento de Cultura: Av. Goiás, 600 – Santo Antônio 

2. Casa do Artesão Reinaldo Joaquim Gomes: R. Pará, 88 – Centro 

3. Museu Histórico Municipal Maximiliano Lorenzini: R. Maximiliano Lorenzini, 122 – Fundação 

4. Estação Jovem: R. Serafim Constantino, s/ n° - Centro (Piso superior do módulo 2 do Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic) 

5. Escola Municipal de Bailado: R. João Ramalho, 100 – Nova Gerty 

6. Fundação das Artes / Teatro Timochenco Wehbi: R. Visconde de Inhaúma, 730 – Nova Gerty 

7. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul / Pinacoteca Municipal / 
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Centro de Documentação Histórica: Av. Doutor Augusto de Toledo, 255 – Santa Paula 

8. Polo Cultural Casa de Vidro: Av. Goiás, 1111 (Praça do Professor) – Santa Paula 

9. Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho: Al. Conde de Porto Alegre, 840 – Santa Maria 

10. Teatro Municipal Santos Dumont: Av. Goiás, 1111 – Santa Paula 

 

Equipamentos para uso cultural (já utilizados pela Secult em ações pontuais): 

1. ADC General Motors. Av. Goiás, 2905 

2. APCD Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Av. Tietê, 281 

3. APM – Associação Paulista de Medicina. R. São Paulo, 1815 

4. Atende Fácil. R. Major Carlos Del Prete, 651 

5. Banco do Brasil. Av. Goiás, n° 1454 

6. Banco do Brasil. R. Visconde de Inhaúma, 1020 

7. Banco do Brasil. Est. das Lágrimas, em frente ao Bosque do Povo 

8. Banco do Brasil. Praça Cardeal Arcoverde, s/ nº 

9. Bosque do Povo | Parque Municipal Dr. José Alves dos Reis . Est. das Lágrimas, 320 

10. Casa da Amizade de São Caetano do Sul. R. Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1253 

11. Centro da Terceira Idade Francisco Coriolano de Souza. R. Dionízio Mercado, 199 

12. Centro da Terceira Idade João Castaldelli. Av. Kennedy, 2.400 

13. Centro da Terceira Idade João Nicolau Braido. R. Humberto de Campos, 600 

14. Centro da Terceira Idade Moacyr Rodrigues. R. Rafael Corrêa Sampaio, 600 

15. Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação (CECAPE) Dra. Zilda Arns. R. Tapajós, 

300 

16. Centro de Convenções da APAE. Alameda São Caetano, 2.776 

17. Centro de Convivência Lar Menino Jesus. R. Justino Paixão, 45 

18. Centro Odontológico Doutor Silvio Torres. R. Lourdes, 515 

19. Centro Social Prosperidade (Cespro). R. da Garça, 121 

20. Cidadão do Mundo. R. Rio Grande do Sul, 73 

21. Cidade das Crianças. Alameda Conde de Porto Alegre, 840 

22. CRE Pedro Furlan (Tamoyo). R. São Paulo, 200 

23. Creche Zilda Natel. R. Flórida, 975 

24. EME Alcina Dantas Feijão. R. Capivari, 500 

25. EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza. R. Martim Francisco, 177 

26. EMEF Laura Lopes. R. do Coral, 155 

27. Espaço Verde Chico Mendes. Av. Fernando Simonsen, 566 

28. Estádio Municipal Anacleto Campanella. R. Walter Thomé, 64 

29. Ginásio Milton Feijão. Av. Walter Thomé, 64 

30. Ibérica Cultural e Idiomas. R. Taipas, 645 
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31. Igreja Batista em Vila Gerty. R. Cavalheiro Ernesto Giuliano, 932 

32. Igreja Matriz Sagrada Família. R. Niterói, 55 

33. Igreja São Luiz – São Paulo. Av. Paulista, 2378 

34. Paróquia São Caetano. Praça Ermelino Matarazzo, s/ n° 

35. Parque Catharina Scarparo D´Agostini. R. Aparecido Ângelo Radim, 90 

36. Parque Linear. Av. Kennedy com Av. Tijucussu 

37. Praça da Figueira. R. Visconde de Inhaúma com a R. Nelly Pelegrino 

38. Praça da Riqueza. Em frente à Igreja Nossa Senhora da Prosperidade 

39. Praça do Professor. Av. Goiás, 1111 – Teatro Santos Dumont 

40. Praça dos Estudantes. Av. Goiás com R. Manuel Coelho 

41. Praça Luiz Olinto Tortorello. Av. Goiás, ao lado do número 600 

42. UBS Amélia Locatelli. Alameda João Galego, 01 

43. UBS Ângelo Zambon. R. Vanda, 11 

44. UBS Catarina Dall’Anese. R. Prates, 430 

45. UBS Dolores Massei . R. Senador Fláquer, 134 

46. UBS Maria C. Segatto. Av. Prosperidade, 671 

47. UBS Moacyr Gallina. R. Casemiro de Abreu, 560 

48. UBS Nair Spina Benedicttis. R. Oswaldo Cruz, 1.153 

49. Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente Amábili Moreto Furlan. R. Goitacazes, 301 

50. Universidade Anhanguera - Campus Amazonas. R. Amazonas, 2000 

51. Universidade Anhanguera – Campus Aliberti. R. Conceição, 321 

52. Uscs Campus I. Av. Goiás, 3400 

53. Uscs Campus II. R. Santo Antônio, 50 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

As instâncias e instrumentos de participação social representam uma forma muito eficiente para 

alcançar a institucionalidade da Cultura. No entanto, a participação cidadã é bastante recente na 

construção colaborativa das políticas culturais em São Caetano do Sul.  Pode-se afirmar que o primeiro 

grande momento de participação foi o Fórum Cultural de 2005, organizado no ano de implantação da 

então Diretoria de Cultura. Com a participação de diversos segmentos e artistas, o Fórum ocorreu em 

meio a primeira tentativa do município de aderir ao Sistema Nacional de Cultura. 

 

Entretanto, foi a partir de 2009, após a criação da Secretaria Municipal de Cultura, que a 

participação social ganhou mais destaque nas políticas culturais. O PPA Comunidade, realizado por 
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meio de quatro reuniões públicas, foi decisivo para marcar essa mudança: mais de 100 pessoas 

participaram e trouxeram propostas para a elaboração do Plano Plurianual 2010-2013. Ainda em 2009, 

foi organizada a I Conferência Municipal de Cultura, que contou com 15 Pré-Conferências setoriais e 

temáticas e a participação de mais de quatrocentas pessoas, o que proporcionou a participação efetiva 

na Conferência estadual e a posterior eleição de um delegado do município para a II Conferência 

Nacional de Cultura.  

 

Como resultado desse processo participativo ocorrido em 2009, foi constituído um Grupo de 

Trabalho com representantes da Secult e da sociedade civil que, durante 2010, elaborou projeto de lei 

que culminou com a criação do Conselho Municipal de Política Cultural de São Caetano do Sul 

(Concult). Os Conselheiros do primeiro biênio de existência (2011-2012) tomaram posse em dezembro 

de 2010, representando uma importante mudança na construção das políticas culturais.  

 

Desde a posse, o Concult, que mantém reuniões ordinárias mensais realizadas na sede da 

Secult, foi fundamental na aproximação entre o Governo e a sociedade civil. O Concult passou a fazer 

parte dos processos de seleção pública organizados pela Secult, participou ativamente na criação do 

Fundo Municipal de Cultura (Funcultura) e foi o protagonista de todo o processo de elaboração do 

Plano Municipal de Cultura. Todas as reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas em 2012 tiveram 

como pauta principal a elaboração do Plano. Além disso, o Concult participou ativamente na 

organização e articulação de todos os Encontros Culturais públicos destinados a ampliar a participação 

dos cidadãos no processo de elaboração e validação do Plano Municipal de Cultura. Diante da boa 

experiência em relação ao Concult, identificou-se, inclusive, a necessidade de criação do Conselho 

Municipal da Juventude.  
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QUADRO – SUMÁRIO DO DIAGNÓSTICO 

 
 

FRAGILIDADES E OBSTÁCULOS 

 

VOCAÇÕES E POTENCIALIDADES 

 

 A produção cultural realizada no ABC é vista, 

por muitos segmentos, como resíduo do que 

ocorre na Capital; 

 O subúrbio não é visto como espaço de criação 

artística e cultural e, historicamente, poucas 

ações buscaram valorizar o sujeito local; 

 Historicamente, o subúrbio foi palco de muitas 

adversidades e da escassez de bens e serviços, se 

comparado com a Capital; 

 Criação recente do órgão gestor exclusivo para a 

Cultura (2004) em relação aos outros organismos 

públicos da área que se encontram em situação 

de melhor institucionalidade (Fundação das Artes 

criada em 1968 e Fundação Pró-Memória criada 

em 1992);  

 Marcos legais da área da Cultura são frágeis e 

pulverizados; 

 A Secult não conta com autonomia na execução 

orçamentária; 

 O quadro atual do Departamento de Cultura 

(unidade operacional da Secult) não conta com 

técnicos concursados; 

 Os funcionários estáveis (concursados) da área 

da Cultura não contam com um plano de carreira 

e valorização da profissão; 

 Na Administração Municipal, a Secult ainda não 

é plenamente compreendida como a Gestora das 

Políticas Públicas Culturais; 

 

 

 Diante das muitas adversidades e da escassez de 

recursos, os sujeitos do subúrbio estabelecem 

laços de sociabilidade e a Cultura possibilita um 

poderoso instrumento para propiciar tais laços; 

 A Educação e Formação Cultural é uma área de 

atuação regular do município, pois desde 1968 

oferece cursos; 

 O município conta com órgão gestor exclusivo 

para área da Cultura (criado em 2004 como 

Diretoria e transformado em 2009 em Secretaria 

Municipal); 

 O financiamento da Cultura conta com fontes 

diversificadas: recursos orçamentários 

repassados pela Prefeitura, recursos 

orçamentários próprios (arrecadação por meio de 

serviços), recursos orçamentários de outra área 

do município (Saúde) e recursos de parceiros 

(SESC, SESI, Governo do Estado e Governo 

Federal).  

 Os recursos oriundos de outras áreas, de 

parceiros e arrecadação própria representam 

aproximadamente 21% do orçamento da Cultura;  

 A gestão da Casa do Artesão pode ser uma 

referência na gestão compartilhada entre a 

sociedade civil e o Estado;  

 O município desenvolve há seis anos ações na 

interseção entre Cultura e Saúde que atuam, 

simultaneamente, no desenvolvimento cultural e 

na Atenção Básica; 
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 A Cultura não é compreendida como vetor de 

desenvolvimento pela sociedade civil e pela 

sociedade política; 

 Não existe projeto de longo prazo para 

desenvolver a Economia da Cultura (as cadeias 

produtivas); 

 Movimento artístico amador tem recebido poucas 

ações e investimento; 

 A criação/produção artístico-cultural é o elo das 

cadeias produtivas que menos recebe 

investimento por parte da Secult; 

 Falta investimento público nas seguintes áreas da 

Cultura: Capoeira, Cultura Negra, Cultura 

Nordestina, Danças Populares, Livro e Leitura, 

Manifestações de gênero e de orientação sexual;  

 Não existem ações regulares de capacitação de 

gestores, técnicos, artistas realizadas na cidade. 

 Os seguintes equipamentos culturais não tem 

acessibilidade universal: Fundação das Artes, 

Fundação Pró-Memória, Teatro Paulo Machado 

de Carvalho, Casa do Artesão, Museu Histórico 

Municipal e Teatro Santos Dumont. 

 Todos os equipamentos culturais ainda não 

contam com infraestrutura adequada para o pleno 

funcionamento; 

 A comunicação da Administração Municipal em 

relação à atuação em Cultura é frágil: a 

Secretaria de Comunicação não têm dado conta 

da difusão da área da Cultura; 

 

 O município tem tido bons resultados com as 

ações integradas (várias linguagens e diversas 

instituições envolvidas em uma mesma ação); 

 As parcerias dentro da própria Administração 

Municipal e com outros organismos públicos tem 

sido uma forma eficiente de ampliar as ações 

culturais: na cessão de equipamentos com uso 

cultural, na obtenção de recursos para área e na 

realização conjunta de projetos; 

 O município conta com clubes, escolas e parques 

com condições de se tornarem equipamentos 

para uso cultural; 

 O investimento integrado na constituição de uma 

cadeia produtiva de teatro e música tem mostrado 

um caminho para as políticas culturais, 

principalmente no aumento do uso e consumo 

cultural; 

 O município tem registrado as ações públicas na 

área da Cultura por meio de relatórios anuais; 

 São Caetano do Sul conta com ações e 

organismos que propiciam condições para 

implantar ações de pesquisa em Cultura. 
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 |  PROJETO DE LEI | ANEXO ÚNICO |  
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PROJETO DE LEI 

Processo 4107/2012 

 

 

“APROVA O PLANO MUNICIPAL DE 

CULTURA DE SÃO CAETANO DO SUL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

JOSÉ AURICCHIO JUNIOR, Prefeito Municipal de São Caetano do Sul, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do artigo 69 da Lei Orgânica do município,  

 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte Lei: 

 

Artigo 1º -  Fica instituído e aprovado o Plano Municipal de Cultura de São Caetano do Sul para 

o período de 2013 a 2022, constante no Anexo Único da presente Lei. 

 

Artigo 2º -  O Plano Municipal de Cultura de São Caetano do Sul será acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Política Cultural (Concult) e sua execução será coordenada 

por Comissão Executiva composta pelos seguintes membros e respectivos suplentes: 

 I – o titular da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), que a coordenará; 

 II – 01 (um) representante da Universidade Municipal de São Caetano do Sul; 

III – 01 (um) representante da Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul; 

IV – 01 (um) representante da Fundação das Artes de São Caetano do Sul; 

V – 01 (um) representante da Coordenadoria Municipal da Juventude de São Caetano 

do Sul; 

VI – 01 (um) representante da unidade São Caetano do SESC São Paulo; 

VII – 01 (um) representante da Câmara de Vereadores de São Caetano do Sul; 

VIII – 03 (três) representantes escolhidos pelo Conselho Municipal de Política 

Cultural (Concult); 

 

Parágrafo único: Os representantes aludidos nos incisos II a VII deste artigo e os 

suplentes de todos os membros da Comissão Executiva aqui instituída serão 

indicados pelos respectivos titulares e designados por ato do Prefeito Municipal. 
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Artigo 3º -  Os recursos necessários à execução do Plano Municipal de Cultura de São Caetano 

do Sul serão consignados nos instrumentos orçamentários, observado o cronograma 

geral elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal da 

Fazenda.  

 

Artigo 4º -  A Secretaria Municipal de Cultura manterá sistema de monitoramento das metas, 

ações e indicadores do Plano aprovado nesta lei, bem como dará ampla publicidade 

aos resultados alcançados mediante comunicação institucional permanente. 

 

Artigo 5º -  O Plano Municipal de Cultura de São Caetano do Sul será objeto de atualizações a 

serem aprovadas pela Câmara de Vereadores, após apreciação do Conselho 

Municipal de Política Cultural precedida de consulta pública.  

 

Parágrafo único: As atualizações ocorrerão, mediante consulta pública definida em 

conjunto entre a Secretaria Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Política 

Cultural, em 2015 e 2019, anos que precedem a elaboração dos Planos Plurianuais do 

município. 

 

Artigo 6º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
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ANEXO ÚNICO 
PLANO MUNICIPAL DE CULTURA  

DE SÃO CAETANO DO SUL 

 

CAPÍTULO I - DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
 

 Instituir o Sistema Municipal de Cultura com seus elementos constitutivos; 

 Estabelecer uma gestão cultural, gerenciada pela Secult e integrada entre órgãos do município e 

outras esferas de governo; 

 Elaborar ações conjuntas com a Secretaria de Educação (Seeduc) para promover a dimensão 

educativa da Cultura;  

 Ampliar os recursos para a área da Cultura; 

 Alcançar áreas e segmentos fragilizados da área da Cultura com Políticas Culturais;  

 Solidificar os mecanismos de cooperação regional para ampliar a rede de intercâmbio e ação 

cultural no ABCDMRR; 

 Ampliar a autonomia da Secult na gestão financeira e orçamentária dos recursos da área; 

 Fomentar o Turismo Cultural; 

 Fortalecer a parceria da Universidade Municipal na gestão das Políticas Públicas para a 

Cultura; 

 Institucionalizar o uso de equipamentos públicos de outros setores, dando-lhes uso cultural, 

para ampliar as ações da Secult; 

 Fomentar todas as cadeias produtivas da Cultura; 

 Construir um Sistema de Informações para toda a produção cultural do município; 

 Requalificar e ampliar a oferta de equipamentos culturais e para uso cultural no município; 

 Ampliar a participação social na gestão da cultura; 

 Aperfeiçoar a Política de Comunicação da Cultura; 

 Fomentar a criação/produção artística local; 
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 Tornar o município de São Caetano do Sul um centro de referência em educação e formação 

cultural; 

 Ofertar cursos de educação e formação cultural para todas as idades, destacando que a Cultura 

pode ser uma instância de encontro e valorização da família;  

 Implementar, em parceria com a Uscs, programa de Pesquisa em Cultura. 

 

CAPÍTULO II - PRINCÍPIOS 

 

O Plano Municipal de Cultura considerará:  

 

1. a cultura e a arte como indispensáveis à vida humana e à cidadania; 

 

2. o direito cultural como direito fundamental; 

 

3. a valorização das tradições e expressões culturais; 

 

4. a transculturalidade como meio para o desenvolvimento do Município, destacando que o 

usuário das ações culturais se refere tanto ao munícipe (quem mora em São Caetano do Sul) 

quanto ao residente (quem realiza ou aprecia atividades artístico-culturais no município);  

 

5. a valorização da diversidade cultural e o respeito aos direitos humanos;  

 

6. a Secretaria Municipal de Cultura a principal unidade gestora da Política Cultural de São 

Caetano do Sul, atuando de forma sistêmica, transversal e intersetorial, com foco em todo o 

patrimônio Cultural do território;  

 

7. que a gestão da cultura seja conduzida com profissionalismo e competência; 

 

8. adotar uma gestão democrática, valorizando o Conselho Municipal de Política Cultural; 

 

9. Uma gestão participativa para a implementação das políticas públicas de cultura. 
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CAPÍTULO III - ESCOPO DE ATUAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Cultura considerará como escopo de atuação da Secretaria Municipal de Cultura 

de São Caetano do Sul as seguintes áreas, segmentos e temas:  

 

acervos públicos e de interesse público; arquivos; arte pública e cultura urbana; artes cênicas (circo, 

dança, teatro e ópera); artes visuais (desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, grafite, 

instalação); artesanato; associações culturais; audiovisual (cinema, vídeo, vídeo-arte); bibliotecas; 

capacitação cultural; capoeira; cooperação cultural; economia criativa; educação e formação cultural 

(movimento amador, formação artística e formação cultural, formação de públicos culturais e a 

formação de usuários de bens culturais); equipamentos culturais e para uso cultural; falares e saberes; 

festas populares; gastronomia; gestão cultural; intercâmbio cultural; intersecções transversais (cultura e 

saúde, cultura e educação, cultura e esporte, cultura e assistência social, cultura e turismo, dentre 

outros), livro, leitura e literatura; manifestações culturais de gênero; manifestações culturais de 

orientação sexual; manifestações culturais etárias; manifestações étnico-culturais; manifestações 

populares; memória (oral, artística, cultural, histórica); mídias colaborativas e interativas, arte e cultura 

digital; mitos, ritos e lendas (folclore); moda; mostras culturais; museus; música; patrimônio imaterial; 

patrimônio material; performance e outras manifestações transversais; periódicos especializados; 

pesquisa em cultura; políticas culturais; produção cultural; publicações; redes culturais; redes sociais 

(com uso cultural); restauração; salas de cinema; salas de teatro; sistemas de informação culturais; 

técnicas; tecnologias culturais; tradições; vídeo. 
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CAPÍTULO IV - DIRETRIZES 

 

1. Promover a cultura nas dimensões simbólica, cidadã e econômica.  

 

2. Valorizar e proteger o patrimônio cultural material e imaterial da cidade, promovendo 

expressões, bens e serviços, reconhecendo a Cultura como vetor de desenvolvimento. 

 

3. Desenvolver as áreas da Cultura em toda sua cadeia produtiva: educação e formação cultural, 

criação/produção, distribuição/circulação, difusão, gestão e pesquisa.  

 

4. Promover a Cidadania Cultural. 

 

5. Valorizar a Diversidade Cultural. 

 

6. Compreender a cidade como espaço de produção de arte e cultura. 

 

7. Promover e estimular a participação dos cidadãos, bem como a difusão de uma cultura de 

participação em toda a área da Cultura. 

 

8. Promover a Liberdade Cultural. 

 

9. Fortalecer a institucionalidade da Cultura.  

 

10. Potencializar as transversalidades e a intersetorialidade da Cultura.   
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CAPÍTULO V - ESTRATÉGIAS 

 

Investir em Educação e Formação Cultural, de modo a potencializar a Economia da Cultura; 

 

Realizar parcerias com agentes mediadores e multiplicadores de outras áreas para potencializar a 

comunicação na área cultural; 

 

Articular parcerias intersetoriais para promover o desenvolvimento das cadeias produtivas da 

cultura; 

 

Instituir acordos de cooperação entre a Secult e outras Secretarias do Governo Municipal; 

 

Criar Núcleos de Referência em parceria com a sociedade civil e outros organismos do Município 

para auxiliar na formulação das políticas públicas de cultura; 

 

Democratizar o acesso à arte e à cultura, com oferta regular de programação, bem como com ações 

formativas por todo o território do Município. 

 

Investir na utilização de equipamentos para uso cultural (parceiros), de forma a ampliar as ações da 

Cultura sem aumentar o custeio da área. 

 

Firmar e fortalecer parcerias com Instituições Culturais públicas e privadas para manter programas 

e projetos culturais por todo o Município. 

 

Qualificar a Difusão Cultural e potencializar a parceria entre cultura e saúde por meio do Programa 

Saúde da Família. 

 

Potencializar a parceria entre a Secult e a Uscs.  

 

Participar ativamente na construção de ações e políticas públicas regionais para o Grande ABC. 

 

Implementar programas por meio de parcerias, cooperação mútua e ações transversais.  

 

Estimular a parceria da Secult com instituições formais e não formais de ensino. 

 



 

 

Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura de São Caetano do Sul 
Av. Goiás, 600, 4º andar, Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP | CEP: 09521-300 

Telefones: (11) 4232-1237 4232-1294 | cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

                                                                                               

56 

Desenvolver a Economia da Cultura por meio da articulação da Secult com outros órgãos públicos, 

privados e da sociedade civil. 

 

Garantir à Secult autonomia para gerenciar Plano de Comunicação da área da Cultura.  

 

Estabelecer parcerias com instituições de pesquisa regionais, nacionais e/ou internacionais para 

levantamento de dados. 

 

Implantar mecanismos específicos para atender as demandas de projetos voltados para a cultura 

popular e tradicionais. 

 

Estimular meios alternativos de comunicação da sociedade civil. 

 

Constituir e manter equipe própria da Secult para Núcleo de Comunicação: assessoria de imprensa, 

relações públicas e institucionais (produção de releases, relação com imprensa, mídia e instituições 

culturais), desenvolvimento de Design Gráfico e registro, arquivo e organização de informações 

sobre a produção cultural realizada na cidade.   
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CAPÍTULO VI - OBJETIVOS E METAS 
 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

GERAIS 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

METAS 

 

 

Promover a 

Institucionalidade 

da Cultura em São 

Caetano do Sul 

 

Destacar a Secult como a 

gestora das Políticas 

Culturais. 

 

 

[01] Sistema Municipal de Cultura 

implantado até 2014. 

 

[02] Sistema Municipal de Fomento, 

Financiamento e Incentivo 

institucionalizado e implantado até 2014. 

 

[03] 05 Núcleos Municipais de Referência 

em Cultura criados até 2014 e apoiados pelo 

Poder Municipal por toda a vigência do 

Plano de Cultura. 

 

[04] Reorganização Administrativa da área 

da Cultura implantada até 2014. 

 

[05] 08 ações realizadas anualmente por 

meio de acordos de Cooperação Mútua com 

outros setores da Administração Municipal 

até 2014 e mantidos por toda a vigência do 

Plano Municipal de Cultura. 

 

[06] Gestão compartilhada na Casa do 

Artesão consolidada até 2014. 

 

 

Fomentar o planejamento, 

o financiamento e a 

realização cultural 

sistêmica e integrada. 

 

 

Fomentar o alargamento 

da intersetorialidade e 

transversalidade. 

 

 

Fortalecer a gestão 

compartilhada e 

participativa no campo da 

Cultura. 

 

 

Valorizar a carreira, os 

cargos, os empregos e os 

salários dos funcionários 

da Cultura. 
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OBJETIVOS 

GERAIS 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

METAS 

 

 

Promover a 

Educação e 

Formação 

Cultural em São 

Caetano do Sul. 

 

Promover a iniciação, a 

formação livre, técnica e 

acadêmica para as diversas 

linguagens artísticas e 

áreas da Cultura. 

 

 

[07] 9 000 atendimentos por ano, até 2014 e 

sua continuidade por toda a vigência do 

Plano Municipal de Cultura, em ações de 

iniciação e formação livre. 

 

[08] 400 atendimentos por ano, até 2014 e 

mantidos por toda a vigência do Plano 

Municipal de Cultura, em ações de 

formação técnica. 

 

[09] 100 vagas anuais oferecidas, até 2016 e 

mantidos pela vigência do Plano Municipal 

de Cultura, em ações de formação 

acadêmica. 

 

[10] 70 000 atendimentos em 10 ações anuais 

(de criação/produção e distribuição) do 

programa de Educação e Formação 

Cultural a partir de 2014 e por toda a 

vigência do Plano Municipal de Cultura. 

 

[11] 150 atendimentos por ano, a partir de 

2014 e por toda a vigência do Plano 

Municipal de Cultura, em ações de 

formação em Gestão e Produção Cultural.  

 

 

Implementar e manter 

ações de acesso físico, 

simbólico e econômico à 

Cultura. 

 

 

Promover a formação 

continuada em gestão, 

administração e produção. 
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OBJETIVOS 

GERAIS 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

METAS 

 
 

 

Desenvolver a 

Economia da 

Cultura em São 

Caetano do Sul. 

 
 

 

 

 

Fomentar a 

criação/produção artístico-

cultural. 
 

 

 

[12] Incubadora Cultural implantada até 

2015, atendendo 10 projetos anuais por toda 

a vigência do Plano Municipal de Cultura. 

 

[13] Pelo menos 5% da dotação 

orçamentária do Departamento de Cultura 

destinados, a partir de 2014, para o 

Funcultura visando o fomento da 

criação/produção artística. 

 

[14] 350.000 atendimentos anuais em pelo 

menos 60 projetos diferentes de distribuição 

e circulação até 2014 e mantidos por toda a 

vigência do Plano Municipal de Cultura. 

 

Incentivar a distribuição e 

circulação de públicos, 

bens e serviços artístico-

culturais. 
 

 

Ampliar os investimentos 

na Cultura, potencializan-

do as cadeias produtivas. 
 

 

Incentivar o uso e 

consumo cultural. 
 

 

Estimular a ocupação de 

equipamentos culturais e 

equipamentos para uso 

cultural. 
 

 

Manter e ampliar a 

proposta de ocupação 

artístico-cultural nos 

espaços abertos. 
 

 

Fomentar o Turismo 

Cultural. 
 

 

Estimular a estruturação e 

profissionalização de 

artistas e grupos.  
 

 

Fomentar o 

empreendedorismo. 
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OBJETIVOS 

GERAIS 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

METAS 

 

 

Fomentar a 

comunicação sobre 

a Cultura para 

toda a sociedade 

de São Caetano do 

Sul. 

 

 

 

Garantir meios e recursos 

para divulgar as ações da 

Secult. 

 

 

[15] Núcleo de Comunicação em Cultura da 

Secult organizado e consolidado até 2014. 

 

[16] 15 ações impressas e virtuais, no 

mínimo, realizadas mensalmente pelo Plano 

de Comunicação, implantadas até 2014 e 

mantidas durante toda a vigência do Plano 

Municipal de Cultura. 

 

[17] 06 ações especiais de comunicação, 

impressas e virtuais, implantadas até 2014 e 

mantidas durante toda a vigência do Plano 

Municipal de Cultura. 

 

 

 

Promover meios 

alternativos de 

comunicação e 

informação, incluindo as 

redes.  

 

 

Promover iniciativas que 

garantam a divulgação das 

ações de Cultura 

desenvolvidas no 

município. 
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OBJETIVOS 

GERAIS 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

METAS 

 

 

Valorizar a 

memória, o 

registro de 

informações e a 

produção do 

conhecimento na 

área da cultura de 

São Caetano do 

Sul. 

 

Fomentar a pesquisa 

teórico/conceitual em 

Cultura. 

 

 

[18] Sistema Municipal de Informações e 

Indicadores Culturais (SMIIC) criado, 

implantado até 2014 e alimentando o 

Sistema Nacional de Informações e 

Indicadores Culturais (SNIIC) até 2016. 

 

[19] 05 ações de Pesquisa e Valorização da 

Memória implantadas até 2014 e mantidas 

durante toda a vigência do Plano. 

 

[20] 04 ações de Fomento e Incentivo à 

Pesquisa criadas e implantadas até 2019.  

 

 

Fomentar a pesquisa 

aplicada nas diversas 

linguagens em Cultura. 

 

Fomentar a pesquisa 

de informações e a 

produção de indicadores 

culturais.  

 

 

Valorizar a memória e seu 

registro. 
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OBJETIVOS 

GERAIS 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

METAS 

 

 

Promover 

condições para que 

a Diversidade 

Cultural floresça e 

se fortaleça em São 

Caetano do Sul. 

 

Fomentar a distribuição 

das mais diferentes formas 

de manifestações em 

espaços da cidade. 

 

 

 

[21] 05 ações anuais permanentes de 

valorização da diversidade cultural nos 

programas já existentes da Secult, 

realizadas a partir de 2014. 

 

[22] 01 Pontão de Cultura na área de gestão 

e pelo menos 06 Pontos de Cultura no 

município de São Caetano do Sul. 

 

 

Promover a inserção de 

conteúdos da diversidade 

cultural no ensino formal. 

 

Promover o 

reconhecimento dos 

saberes e fazeres 

tradicionais. 

 

 

Incentivar a produção de 

conhecimento sobre 

diversidade cultural. 

 

Capacitar as lideranças de 

movimentos e 

manifestações da 

diversidade cultural 
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OBJETIVOS 

GERAIS 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

METAS 

 

 

Requalificar  

equipamentos 

culturais e para 

uso cultural de São 

Caetano do Sul. 

 

 

Dotar os equipamentos 

públicos de cultura com 

infraestrutura adequada e 

condições técnicas para o 

pleno exercício de sua 

função. 

 

 

[23] 10 equipamentos públicos de Cultura de 

São Caetano do Sul adequados e/ou 

reformados para a plena atuação artístico-

cultural, com acessibilidade universal até 

2016 e atendidos por Programa de 

Manutenção da área da Cultura. 

 

[24] 15 equipamentos públicos para uso 

cultural adequados para a realização de 

ações artístico-culturais até 2020. 

 

[25] 05 novos equipamentos culturais 

construídos até 2022. 

 

 

 

Dotar outros equipamentos 

públicos de infraestrutura 

adequada e condições 

técnicas para uso cultural. 

 

 

Ampliar a oferta de 

equipamentos culturais. 
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OBJETIVOS 

GERAIS 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

METAS 

 

 

Promover a 

Cooperação e 

Participação Social 

em Cultura em 

São Caetano do 

Sul 

 

 

Estimular a cooperação 

regional no ABCDMRR 

de forma a potencializar as 

cadeias produtivas da 

Cultura.  

 

 

[26] 15 Encontros Culturais setoriais e 04 

reuniões públicas do Orçamento 

Participativo para a área da Cultura 

realizados anualmente a partir de 2013, com 

exceção dos anos em que serão realizadas as 

Conferências Municipais e as Reuniões do 

PPA. 

 

[27] 04 reuniões públicas do PPA 

Participativo para a área da Cultura 

realizadas em cada um dos seguintes anos: 

2013, 2017 e 2021. 

 

[28] Conferências Municipais de Cultura 

realizadas em 2013, 2017 e 2021. 

 

[29] Conselhos Municipais de Política 

Cultural e do Patrimônio Cultural 

mantendo sessões ordinárias mensais a 

partir de 2013. 

 

[30] Conselho Municipal da Juventude 

criado e mantendo sessões ordinárias 

mensais a partir de 2014 e por toda a 

vigência do Plano Municipal de Cultura. 

 

[31] Participar, no mínimo, em 90% das 

reuniões do Núcleo de Cultura do Consórcio 

Grande ABC e demais instâncias de 

articulação regional a partir de 2013 e por 

toda a vigência do Plano Municipal de 

Cultura. 

 

Estimular processos 

colaborativos entre as 

diversas áreas da cultura  

 

 

Estimular intercâmbios e 

compartilhamento de 

novas experiências 

artísticas. 

 

 

 

Estimular o diálogo entre a 

sociedade civil e o Estado. 
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CAPÍTULO VII - METAS E AÇÕES 

 
 

META 01 AÇÕES 

 

Sistema Municipal de 

Cultura implantado 

até 2014. 

 

 

1. Marcos legais: reestruturar os marcos legais da área da Cultura (leis, 

decretos, regulamentos, portarias, estatutos e regimentos). 

 

2. Sistema Municipal de Cultura: implementar o Sistema Municipal de 

Cultura de São Caetano do Sul.  

 

3. Instrumentos legais do orçamento: readequar os instrumentos legais 

de orçamento (PPA, LDO e LOA) de forma a contemplar as diretrizes 

estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura. 

 

  

META 02 AÇÕES 

 

Sistema Municipal de 

Fomento, 

Financiamento e 

Incentivo 

institucionalizado e 

implantado até 2014. 

 

 

 

4. Sistema de Financiamento: implementar o Sistema Municipal de 

Financiamento, Fomento e Incentivo à Cultura. 

 

5. Criar e gerenciar o Selo de Investimento Cultural. 

 

6. Elaborar Plano de Investimento e Financiamento de forma que os 

Recursos Orçamentários da Cultura representem, até 2022, no mínimo 3% 

do orçamento geral do município da seguinte forma: 2% diretamente 

aportados pelo município e 1% aportado de outras fontes ou rubricas.  
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META 03 AÇÕES 

 

05 Núcleos Municipais 

de Referência em 

Cultura criados até 

2014 e apoiados pelo 

Poder Municipal por 

toda a vigência do 

Plano de Cultura. 

 

7. Núcleo de Fotografia: criar e manter, em parceria com a Uscs, Núcleo 

de Referência da Fotografia. 

 

8. Núcleo de Audiovisual: criar e manter Núcleo de Referência do 

Audiovisual e Film Comission. 

 

9. Núcleo de Diversidade: criar e manter Núcleo de Referência da 

Diversidade Cultural. 

 

10. Núcleo de Gestão: criar e manter Núcleo de Referência da Gestão 

Cultural. 

 

11. Núcleo de Livro, Leitura e Literatura: tornar a Academia de Letras 

um Núcleo de Referência para a área de Livro, Leitura e Literatura. 
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META 04 AÇÕES 

 

Reorganização 

Administrativa da 

área da Cultura 

implantada até 2014. 

 

 

12. PECS: implantar Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS) 

para os funcionários da Administração Indireta e Direta da área da Cultura. 

 

13. Provimento de empregos permanentes: compor quadros funcionais 

permanentes da Secult e organismos coligados. 

 

14. Novo modelo organizacional para a área de Dança: criar e 

implantar Plano Pedagógico e de Gestão para a Escola Municipal de 

Bailado, transformando-a no Centro Municipal de Referência da Dança 

Laura Thomé. 

 

15. Equipamentos culturais: regulamentar a cessão e permissão de uso 

dos equipamentos culturais e equipamentos para uso cultural.  

 

16. Planejamento Integrado: criar Comissão de Planejamento e 

acompanhamento de Ações Culturais, para manter e aprimorar as reuniões 

mensais, com representantes dos organismos públicos da área da Cultura. 

 

17. Conprescs: constituir corpo técnico (um historiador, um geógrafo e 

um arquiteto) para o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental de São Caetano do Sul   
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META 05 AÇÕES 

 

08 ações realizadas 

anualmente por meio 

de acordos de 

Cooperação Mútua 

com outros setores da 

Administração 

Municipal até 2014 e 

mantidos por toda a 

vigência do Plano 

Municipal de Cultura. 

 

18. Formação de educadores: criar e manter 100 vagas em cursos de 

formação continuada em arte e cultura para professores da rede pública de 

ensino (Seeduc). 
 

19. Escolas e Centro Digital como equipamentos para uso cultural: 

distribuir ações culturais nos equipamentos municipais da Educação 

(Seeduc). 
 

20. Acessibilidade em comunicação virtual: criar ferramenta no portal 

da cultura para tornar a navegação acessível, fácil e  interativa. (Sedef).  
 

21. Acessibilidade em apreciação: disponibilizar, nos equipamentos 

culturais, profissionais para fazer audiodescrição (Sedef).  
 

22. Acessibilidade em mobilidade urbana: disponibilizar, no município, 

transporte para atividades culturais para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida (Semob e Sesaud).  
 

23. Acessibilidade em comunicação impressa: elaborar plano de 

acessibilidade em comunicação para materiais impressos (Sedef).  
 

24. Clubes como equipamentos para uso cultural: distribuir ações 

culturais nos clubes municipais (Seest). 
 

25. Turismo Cultural: estimular e apoiar a elaboração do Plano 

Municipal de Turismo, com especial atenção às ações de Turismo Cultural, 

em consonância com o Plano Nacional de Turismo (Seest). 
 

26. Unidades de Saúde como equipamentos para uso cultural: 

distribuir ações culturais nos equipamentos municipais da Saúde (Sesaud). 
 

27. Formação de agentes comunitários de saúde: manter oficinas de 

formação continuada dos profissionais do Programa Saúde da Família com 

o objetivo de criar espaços de troca, escuta e capacitação (Sesaud/PSF). 
 

28. Comissões: garantir a participação de funcionários da Secult em 

comissões da Secretaria Municipal de Obras e Habitação para elaboração 

dos projetos básicos de obras, reformas e adequações físicas relacionadas a 

equipamentos culturais ou para uso cultural (Seohab). 
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META 06 AÇÕES 

 

Gestão compartilhada 

na Casa do Artesão 

consolidada até 2014. 

 

 

29. Subvenção: Fazer repasse anual de subvenção para a Associação 

Manuartes.  

 

30. Funcionário: Designar 01 (um) funcionário administrativo para Casa 

do Artesão para trabalhar meio-período.  

 

31. Vitrine virtual: manter ação de estímulo à venda de produtos 

artesanais pela internet. 

 

32. Administração: Informatizar e fazer manutenção de sistema de 

administração e de venda da Casa do Artesão.  

 

33. Casa do Artesão: manter cessão de uso do espaço para a Associação 

Manuartes.  
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META 07 AÇÕES 

 

9 000 atendimentos 

por ano, até 2014 e 

sua continuidade por 

toda a vigência do 

Plano Municipal de 

Cultura, em ações de 

iniciação e formação 

livre. 

 

34. Oficinas Culturais: manter e ampliar oferta de vagas em oficinas de 

iniciação em Artes Visuais (desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, 

grafite, instalação), histórias em quadrinhos, Artesanato, Audiovisual, 

Capoeira, Circo, Dança, Gastronomia, Livro e Leitura, Memória, Moda, 

Música, dentre outros. 

 

35. Viva arte viva (Bandas e Fanfarras): manter a oferta de vagas nos 

cursos de iniciação e formação livre em Música, realizada pelo 

Departamento de Cultura.  

 

36. Viva arte viva (Teatro): manter a oferta de vagas nos cursos de 

iniciação e formação livre em Teatro, realizado pelo Departamento de 

Cultura. 

 

37. Cursos do Centro Municipal de Referência da Dança Laura 

Thomé: manter vagas nos cursos de balé e criar e manter vagas em cursos 

de formação livre em dança (caráter, étnica, tradicional, contemporânea, 

moderna). 

 

38. Cursos de Artes Visuais: manter oferta de vagas nos cursos de 

formação livre da Escola de Artes Visuais da Fundação das Artes (desenho, 

pintura, escultura, gravura, instalação).  

 

39. Cursos de Dança: manter a oferta de vagas nos cursos de formação 

livre Escola de Dança da Fundação das Artes. 

 

40. Cursos de Música: manter e ampliar vagas nos cursos de formação 

livre Escola de Música da Fundação das Artes. 

 

41. Cursos de Teatro: manter a oferta de vagas nos cursos de formação 

livre Escola de Teatro da Fundação das Artes. 
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42. Núcleos de Formação e Pesquisa em Música: manter grupos 

musicais da Escola de Música da Fundação das Artes que fomentam a 

prática musical coletiva e a circulação de atividades musicais: Big Band, 

Camerata de Cordas, Combos, Coro de Repertório, Coral Infanto-Juvenil, 

Grupo de Clarinetas, Grupo de Flautas, Grupo de Flautas Doce, Grupo de 

Música de Câmara e de Prática de Música Antiga, Grupo de Percussão, 

Orquestra de Violões, Orquestra Jovem, Quarteto de Trombones e Quarteto 

de Violões.  

 

43. Núcleos de Formação e Pesquisa em Dança: manter grupos artístico-

acadêmicas que propiciam o aprofundamento do processo formativo bem 

como a circulação de atividades do município em outros locais.  

 

44. Núcleos de Formação e Pesquisa em Teatro: manter grupos de 

pesquisa acadêmica da Escola de Teatro da Fundação das Artes.  

 

45. Curso de Fotografia: criar e manter curso de formação livre em 

fotografia, a ser planejado e desenvolvido, em parceria, pelo Departamento 

de Cultura, Núcleo de Referência em Fotografia, Uscs e Comjuv.   

 

46. Curso de Audiovisual: criar e manter curso de formação livre em 

audiovisual por meio de projeto pedagógico criado em parceria entre o 

Núcleo de Referência do Audiovisual e a Uscs. 

 

47. Microgestão cultural: manter oferta de vagas em turmas de iniciação 

artística e cultural, em diversas linguagens, descentralizadas nos bairros e 

que não são atendidas em outras ações.  

 

48. Projeto Educativo do Museu e da Pinacoteca Municipal: 

implementar visitas monitoradas ao Museu Histórico Municipal e 

Pinacoteca Municipal, inseridas no planejamento das escolas públicas.  
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49. Incentivo à frequentação em Bibliotecas: criar e manter encontros de 

incentivo à leitura e mediação realizados por profissionais especializados 

nas bibliotecas. 

 

50. Corais Comunitários: criar e manter Corais Comunitários sediados 

em bairros da cidade.   

 

51. Cultura nos bairros: criar e manter oficinas de iniciação e criação 

artística por meio de uma modalidade de residência artística em 

equipamentos culturais e para uso cultural. 

 

52. Comjuv na Escola: manter realização de palestras destinadas a alunos 

do ensino médio da rede municipal e estadual de ensino que abordam tema 

do cotidiano do jovem, como autoestima, carreira, sexualidade, bullying, 

combate às drogas e alcoolismo, motivação, identidade, diversidade e 

movimentos culturais, dentre outros temas pertinentes às dúvidas e anseios 

dos jovens.  

 

53. Intercult: manter torneio interturmas de fomento à circulação de 

público e apreciação artística.  

 

54. Ideias Flutuantes – Diálogos e Reflexões: manter programação de 

artes integradas, realizada em parceria com a Uscs, por meio de Encontros 

com o objetivo de promover debates e provocações sobre a criação e 

diversos assuntos e vertentes da arte.  
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META 08 AÇÕES 

 

400 atendimentos por 

ano, até 2014 e 

mantidos por toda a 

vigência do Plano 

Municipal de Cultura, 

em ações de formação 

técnica. 

 

55. Programa de Bolsas de estudo da Fundação das Artes: manter 

programa que garante acesso gratuito à Educação e Formação Cultural nos 

cursos de formação continuada e técnica da Fundação das Artes.  

 

56. Curso Técnico de Artes Visuais: criar e manter vagas em curso 

técnico pela Escola de Artes Visuais da Fundação das Artes (desenho, 

pintura, escultura, gravura, instalação).  

 

57. Curso Técnico de Dança: criar e manter vagas em curso técnico da 

Escola de Dança da Fundação das Artes.  

 

58. Curso Técnico de Música: manter e ampliar vagas nos cursos 

técnicos da Escola de Música da Fundação das Artes.  

 

59. Curso Técnico de Teatro. manter e ampliar vagas nos cursos técnicos 

da Escola de Teatro da Fundação das Artes.  

 

 

META 09 AÇÕES 

 

100 vagas anuais 

oferecidas, até 2016 e 

mantidos pela 

vigência do Plano 

Municipal de Cultura, 

em ações de formação 

acadêmica. 

 

60. Graduação em Artes: oferecer vagas em Graduação em Música e 

Teatro por meio de projeto pedagógico conjunto realizado entre a Fundação 

das Artes e Uscs. 

 

61. Pós-graduação em Cultura e Artes: oferecer vagas em cursos de 

Pós-Graduação em Artes, realizados em parceria com a Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul (Educação Musical, Pedagogia do 

Teatro, Educação em Dança, Educação em Artes Visuais, Gestão Cultural, 

entre outros). 
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META 10 AÇÕES 

 

70 000 atendimentos 

em, no mínimo, 10 

ações anuais (de 

criação/produção e 

distribuição) do 

programa de 

Educação e Formação 

Cultural a partir de 

2014 e por toda a 

vigência do Plano 

Municipal de Cultura. 

 

62. Calendário de Exposições: manter quatro exposições anuais dos 

alunos de formação livre da Escola de Artes Visuais da Fundação das 

Artes.  
 

63. Espetáculo de Dança: manter a criação/produção e apresentação de 

espetáculo anual do Centro de Referência da Dança Laura Thomé.  
 

64. Espetáculo de Dança: manter a criação/produção e apresentação de 

espetáculo anual da Escola de Dança da Fundação das Artes.  
 

65. Mostra de Música da Fundação das Artes: manter a realização de 

duas mostras anuais para distribuir a criação/produção dos alunos da Escola 

de Música da Fundação das Artes.  
 

66. Sextas Musicais: manter recitais semanais da criação/produção 

acadêmica de MPB, jazz, música erudita, entre outros, dos alunos da 

Escola de Música.  
 

67. Mostra de Teatro da Fundação das Artes: manter duas edições 

anuais com a apresentação de espetáculos, exercícios de interpretação, 

aulas abertas e abertura de processos.  
 

68. Montagens Teatrais: manter temporada de dois espetáculos, um em 

cada semestre, da formação técnica da Escola de Teatro da Fundação das 

Artes, com um total de 32 semanas. 
 

69. Quinta-essência: manter apresentações e intervenções semanais de 

teatro, dança, música e/ou artes visuais.  
 

70. Saraus Literários: criar e manter saraus literários mensais nas 

bibliotecas, Universidade Municipal e outros equipamentos.  
 

71. Encerramento das Oficinas Culturais: manter mostra de 

encerramento das atividades das oficinas culturais do Departamento de 

Cultura. 
 

72. Mostras de Bandas e Fanfarras: manter duas mostras da 

criação/produção de bandas e fanfarras: Caminhada Cívica e Festival de 

Bandas.  
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META 11 AÇÕES 

 

150 atendimentos por 

ano, a partir de 2014 e 

por toda a vigência do 

Plano Municipal de 

Cultura, em ações de 

formação em Gestão e 

Produção Cultural.  

 

 

73. Formação continuada: criar e manter oferta de vagas em cursos de 

durações variadas para agentes de organismos públicos, gestores, artistas, 

professores e empresários para formação e capacitação em gestão, 

administração, produção, legislação, patrocínio e marketing cultural.  

  

META 12 AÇÕES 

 

Incubadora Cultural 

implantada até 2015, 

atendendo 10 projetos 

anuais por toda a 

vigência do Plano 

Municipal de Cultura. 

 

 

74. Incubadora: Criar e manter, em parceria com a Uscs, uma Incubadora 

de empreendedorismo artístico e cultural para profissionalização de 

produtores, associações e grupos artísticos e a formação de gestores.  

 

 

META 13 AÇÕES 

 

Pelo menos 5% da 

dotação orçamentária 

do Departamento de 

Cultura destinados, a 

partir de 2014, para o 

Funcultura visando o 

fomento da 

criação/produção 

artística. 

 

 

75. Fomento à criação/produção: criar e manter seleção pública de 

artistas ou grupos, por meio de Edital do Funcultura, para fomentar a 

criação/produção artístico-cultural.  
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META 14 AÇÕES 

 

350.000 atendimentos 

anuais em pelo menos 

60 projetos diferentes 

de distribuição e 

circulação até 2014 e 

mantidos por toda a 

vigência do Plano 

Municipal de Cultura. 

 

Artes Integradas  

76. Dia de Brincar: manter ação de Artes Integradas , em homenagem ao 

Dia das Crianças, oferecendo, ao longo de um dia, atividades de diversas 

áreas.  

 

77. Cultura na Diagonal: manter feira independente que reúne diversos 

artistas (fotógrafos, artistas plásticos, desenhistas, atores, músicos, 

videomakers, dentre outros) para discutir transversalidades.  

 

78. Dia do Jovem: manter evento anual de Artes Integradas que 

comemora, em 13 de abril, o Dia do Jovem.  

 

79. Férias com arte: manter programação de Artes Integradas, realizada 

nos meses de janeiro e julho, que oferece diversas atividades artísticas em 

equipamentos culturais e para uso cultural. 

 

80. Cultura no Parque: manter apresentações artísticas mensais nos 

parques da cidade.  

 

81. Natal Cultural: manter circuito anual de Artes Integradas que 

proporciona a circulação de ações no mês de dezembro, em diversos pontos 

do município.   

 

82. Revirando: manter mostra especial anual de Artes Integradas  

realizada como comemoração do aniversário da cidade. São 24 horas de 

programação ininterrupta com espetáculos teatrais, shows musicais, 

exibições de filmes e artes plásticas, dentre outros.  

 

83. Ocupação Cultural: manter ocupação de praças e parques na qual são 

realizadas apresentações artísticas em conjunto com a Feira de Artesanato e 

Alimentos.  
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84. Edital de Ocupação do Teatro Municipal Santos Dumont: manter e 

ampliar a Seleção Pública de espetáculos para compor a agenda do Teatro 

Municipal Santos Dumont.  

 

85. Calendário Cultural do Teatro Municipal Paulo Machado de 

Carvalho: manter calendário de espetáculos produzidos na cidade e fora 

dela no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho.  

 

86. Mapa Cultural Paulista: manter festival de Artes Integradas  especial 

com o objetivo de selecionar produções de artistas locais de diversas 

manifestações, realizada em parceria com o Governo do Estado de São 

Paulo. 

 

Audiovisual 

87. Cineclubes: apoiar, incentivar e promover a criação de cineclubes.  

 

88. Chá da tarde: realizar exibições gratuitas de filmes realizadas nos 

Centros Integrados de Saúde e Educação da Terceira Idade. 

 

89. Cinema Itinerante: realizar exibições gratuitas de filmes brasileiros 

articulando outras ações como Cinema BR em Movimento (Petrobrás) e 

Cinema Vai à Escola (SESC SP).  

 

90. Mostra do Audiovisual: criar e manter mostra anual com curadoria do 

Núcleo de Referência em Audiovisual, em parceria com a Uscs e o 

Departamento de Cultura, por meio de convite, com o objetivo de 

promover a exibição, no município, da criação/produção em Audiovisual.  

 

91. Festival do Audiovisual: criar e manter festival anual realizado pelo 

Departamento de Cultura em parceria com o Núcleo de Referência em 

Audiovisual e a Uscs com o objetivo de promover/premiar a produção em 

Audiovisual. Tem caráter competitivo e exigência de inscrição em edital 

público de seleção. 

 

 

 



 

 

Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura de São Caetano do Sul 
Av. Goiás, 600, 4º andar, Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP | CEP: 09521-300 

Telefones: (11) 4232-1237 4232-1294 | cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

                                                                                               

78 

92. Festival curta animação: manter festival anual que fomenta e premia 

a criação/produção de animação em audiovisual.  

 

 

Artes Visuais 

93. Salão de Artes Visuais: manter salão que seleciona a expõe a 

produção/criação em Artes Visuais na Pinacoteca Municipal.  

 

94. História Jovem em Quadrinhos: manter encontro anual que discute e 

reflete a produção das Histórias em quadrinhos; uma comemoração ao Dia 

Nacional dos Quadrinhos, que ocorre em 30 de janeiro.  

 

95. Semana de Fotografia: manter semana de atividades: workshops, 

palestras, concurso, dentre outros, para premiar trabalhos fotográficos. 

 

96. Salão Nacional de Arte Fotográfica: manter salão anual com o 

objetivo de apresentar e divulgar os trabalhos de fotógrafos de todo Brasil, 

por meio de parceria com fotoclubes.  

 

97. Arte-Ofício: manter o Circuito de Artes Visuais da Fundação das 

Artes, ação que reúne profissionais e estudantes da área em uma 

programação que oferece exposições, palestras e oficinas.  

 

98. Calendário de Exposições: manter ciclo de exposições organizadas 

pela Escola de Artes Visuais da Fundação das Artes para trabalhos de 

alunos e de artistas. 

 

99. Calendário de Exposições da Pinacoteca Municipal: manter ciclo de 

exposições organizadas pela Fundação Pró-Memória. 

 

100. Concurso Grafite na Pista: manter concurso anual de Grafite, 

realizado pela Coordenadoria Municipal da Juventude.  
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Artesanato 

101. Feira de Artesanato e Alimentos: manter e ampliar a Feira que 

acontece em todos os domingos, no Espaço Verde Chico Mendes, com 

venda de alimentos e produtos artesanais.  
 

102. Casa do Artesão e Casa do Artesão Circulante: manter ponto de 

venda da Casa do Artesão e constituir novo ponto de venda em atividades e 

equipamentos culturais e para uso cultural do município.  
 

Cultura e Saúde 

103. Mostra Artecidade: criar e manter da produção artística comunitária 

de agentes de saúde e cidadãos.  
 

104. Cinema Cultura e Saúde: manter ciclo regular de exibições de filmes, 

geralmente curtas, nas Unidades Básicas de Saúde, com envolvimento do 

Núcleo de Referência do Audiovisual. 
 

105. Operação de Riso: manter e ampliar programa de cultura e saúde que 

realiza visitas regulares de profissionais da área da Cultura nos Hospitais 

Municipais, Unidades Básicas e demais equipamentos de Saúde.   
 

106. Encontro Municipal de Cultura e Saúde: manter encontro anual de 

reflexão e debate acerca das ações conjuntas de Cultura e Saúde.  
 

Dança 

107. Mostra de Dança de Rua: manter mostra anual que reúne os 

principais trabalhos e artistas da região do ABCDMRR ligados à cultura 

hip hop.  

 

108. Batalha do ABC: manter encontro anual que consiste em uma 

competição de b-boys (dançarinos de breakdance) que difunde os estilos e 

modalidades de dança urbana. 

 

109. Festival de Dança: criar e manter festival anual de dança em âmbito 

nacional, de vários estilos (acadêmica, popular ou de caráter regional) para 

grupos e bailarinos, amadores e profissionais.  
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110. Mostra de Dança (antigo Festival de Dança de São Caetano do 

Sul): manter mostra anual de dança por meio de cursos e apresentação de 

espetáculos.  

 

111. Encontro das Escolas da Dança: manter encontro anual que promove 

o encontro de artistas e alunos de dança da região do ABCDMRR.  

 

Livro e Leitura 

112. Publicação das Oficinas Culturais: criar e manter publicação anual 

para os trabalhos criados nas oficinas de livro e leitura. 
 

113. Concurso Literário: realizar, anualmente, Concurso Literário de São 

Caetano do Sul, nas seguintes vertentes: Escolar (direcionada para alunos, 

professores e funcionários da Rede de Ensino Fundamental e Médio), 

Universitária (direcionada para alunos, professores e funcionários da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul) e Aberta (para qualquer 

cidadão).  
 

114. Publicação: manter a publicação anual de antologias de escritores de 

São Caetano do Sul e região.  

 

115. Feira de Troca de Livros: manter feira mensal de troca de livros que 

incentiva a leitura e a troca de experiências literárias.  

 

116. Recanto da Leitura: manter espaço lúdico e interativo que incentiva a 

leitura de público infanto-juvenil. 

 

117. Semana Literária: criar e manter encontro anual de Livro e Leitura 

com oficinas, palestras, bate-papos e saraus.  

 

118. Pontos de Leitura: manter e ampliar os pontos de leitura da cidade, 

dando destaque para a criação/produção de autores da cidade.  

 

119. Viagem Literária: manter encontros com escritores consagrados que 

discutem a produção literária contemporânea. Realizada por meio de 

parceria com o Governo do Estado de São Paulo.  
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Música 

120. Orquestra Filarmônica: manter a Temporada Anual de Concertos da 

Orquestra Filarmônica de São Caetano do Sul (20 concertos realizados no 

Teatro Paulo Machado de Carvalho e outros equipamentos culturais ou 

para uso cultural) e Filarmônica na Escola (24 concertos didáticos 

realizados nas Escolas Públicas).  

 

121. Série “Música ecumênica”: manter circulação de shows e recitais de 

música em igrejas, templos e outros espaços religiosos da cidade.  

 

122. Série “Chorinho”: manter apresentações mensais de artistas e grupos 

de Chorinho, exaltando grandes nomes de nossa tradição musical.  

 

123. Festival Song: manter festival anual de bandas da região de pop-punk, 

ska, música alternativa etc. 

 

124. Estação Music: manter encontro bimestral em que DJs tocam, dentre 

outras, música eletrônica durante uma tarde inteira.  

 

125. Meditação Sound System: manter encontro em que bandas tocam 

músicas para relaxar, misturando reggae e dub music, dentre outros 

gêneros. 

 

126. Punk Fest: manter festival anual que prevê a apresentação de bandas 

de punk rock do ABCDMRR.  

 

127. Exposição de Discos de Vinil: manter exposição de discos de vinil de 

diversos estilos musicais.  

 

128. Encontro de Corais: manter encontro anual que celebra e integra a 

produção musical da região do ABCDMRR e da cidade de São Paulo, com 

repertório que passa desde a Música Popular Brasileira até composições 

nacionais e internacionais eruditas.  

 

 

129. Calendário Cultural de Música: manter a circulação, em São 
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Caetano, de artistas e grupos musicais externos por meio de parcerias com 

instituições, grupos musicais, programas públicos e privados, que 

possibilitem a vinda de artistas de diversos estilos.  

 

130. Ocupação Musical: manter edital de circulação que seleciona e apoia 

apresentações musicais nos equipamentos administrados pela Secult.  

 

131. Quintas Brasileiras do SESC: manter apresentações mensais de 

formações musicais financiadas pelo SESC São Caetano no Teatro Santos 

Dumont e outros equipamentos culturais.  

 

132. Circuito Cultural do SESI São Paulo: manter apresentações de 

grupos musicais financiadas pelo SESI São Paulo em equipamentos 

culturais.  

 

133. Festival de Talentos: manter e ampliar festival anual que valoriza 

cantores e grupos musicais amadores, além de descobrir intérpretes vocais.  

 

134. Festival da Música: criar e manter Festival de Música (Instrumental, 

Autoral, Escolar e/ou de Intérprete).  

 

Patrimônio e Memória 

135. Exposições sobre o patrimônio cultural da cidade: criar e manter 

exposições da Fundação Pró-Memória com temática histórica, artística e/ou 

ambiental em lugares públicos. 
 

136. Núcleos de Memória: criar e manter, por meio da Fundação Pró-

Memória, Núcleos de Pesquisa da Memória nos equipamentos municipais, 

destacando a importância da Educação Patrimonial, do estudo da História e 

da Memória oral.  
 

137. Projeto Editorial da Fundação Pró-Memória: manter e ampliar o 

projeto editorial da Fundação Pró-Memória, que prevê a publicação de 

duas edições anuais da Revista Raízes, com foco no resgate e preservação 

da memória, e de outras publicações, como a Agenda Histórica, livros, 

anais, propostas acadêmicas, dentre outros. 
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138. Projetos de valorização da participação dos cidadãos no processo 

histórico da cidade: manter evento que homenageia os moradores mais 

antigos do município, fazendo o registro de fotos que comporão o Centro 

de Documentação Histórica.  

 

139. Mostra do Acervo Histórico Municipal: manter o calendário de 

exposições do Museu Histórico Municipal que contemple mostras de 

acervo e de coleções particulares ou de instituições congêneres.  

 

140. Banco de dados: incluir no site da Fundação Pró-Memória o acervo 

digitalizado do Centro de Documentação, Pinacoteca e Museu Histórico. 

 

Teatro 

141. Cena de Teatro: manter Festival anual de Teatro de São Caetano do 

Sul que promove a reflexão acerca da produção contemporânea, a 

circulação de espetáculos e experimentos cênicos amadores e profissionais 

e a oferta de cursos.  

 

142. Julho Cultural: manter programação de cursos de férias realizada no 

mês de julho com cursos de iniciação oferecidos para aqueles que têm 

curiosidade sobre cultura. 

 

143. Mostra dos Sete: manter mostra anual que apresenta o panorama 

teatral do ABCDMRR, valendo-se da circulação, na cidade, de atividades 

criadas/produzidas em cada uma das sete cidades da região.  

 

144. Festival de Teatro Estudantil: manter festival voltado para a prática 

de teatro ligado ao ensino regular, apresentando espetáculos e realizando 

cursos e espaços de reflexão e intercâmbio.  

 

 

Cultura tradicional e manifestações culturais 

145. Entoada Nordestina: manter festa anual de promoção da cultura 

nordestina (artesanato, música, dança e culinária típicas).  
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146. Festa Italiana: manter festa anual promoção da cultura italiana 

(música, dança, intervenções e culinária típicas).  

 

147. Balancê Cultural: manter oficinas e circulação de bloco de rua que 

ocorrem no carnaval e resgatam das obras tradicionais do cancioneiro 

carnavalesco.  

 

  

META 15 AÇÕES 

 

Núcleo de 

Comunicação em 

Cultura da Secult 

organizado e 

consolidado até 2014. 

 

 

148. Alteração da Lei “Cidade Limpa”: elaborar projeto e reformular a 

Lei Municipal nº 4 831 de 10 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a 

ordenação dos elementos que integram a paisagem urbana de São Caetano 

do Sul, de forma que a Secult se configure como a gestora das ações de 

sinalização do Plano de Comunicação da área da Cultura.   

 

149. Gestão da Comunicação da Cultura: reformular contrato da 

Secretaria de Comunicação, de forma que a Secult possa constituir um 

contrato específico de comunicação para área da Cultura.  

 

150. Núcleo de Comunicação: constituir equipe na Secult para área de 

Comunicação.  

 

151. Equipamentos: equipar a Secult com itens necessários para registrar, 

arquivar e disponibilizar informações sobre a produção cultural realizada 

na cidade.  
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META 16 AÇÕES 

 

15 ações impressas e 

virtuais, no mínimo, 

realizadas 

mensalmente pelo 

Plano de 

Comunicação, 

implantadas até 2014 

e mantidas durante 

toda a vigência do 

Plano Municipal de 

Cultura. 

 

 

Ações permanentes do Plano de Comunicação 

152. Portal da Cultura (1): elaborar projeto, implementar e manter o 

Portal da Cultura – página da internet que centralizará a Comunicação da 

Área da Cultura bem como abrigará as páginas da Coordenação Municipal 

da Juventude, Fundação Pró-Memória, Fundação das Artes, Centro de 

referência da Dança Laura Thomé, Sistema Municipal de Informações e 

Indicadores Culturais, Vitrine Virtual (produção em Artesanato), 

Conselhos da área da Cultura, dentre outros.  

 

153. Agenda cultural (2): imprimir e distribuir, mensalmente, Agenda 

Cultural de São Caetano do Sul, ampliando tanto a tiragem (de forma que 

sejam produzidos, no mínimo, 20 000 exemplares) quanto o formato da 

publicação. 

 

154. Pontos de Comunicação (3): instituir pontos físicos externos de 

sinalização para divulgação especificamente para a área da Cultura 

gerenciados pela Secult. 

 

155. Campanha de comunicação impressa: produzir e distribuir, 

mensalmente, material impresso e de sinalização para comunicação da área 

da Cultura: Agenda Cultural, Cartaz da Agenda Cultural (4), Faixa de rua 

(5), Postal (6), Filipeta (7), Banner (8).  

 

156. Campanha de comunicação virtual: produzir e distribuir, 

mensalmente, material virtual para comunicação da área da Cultura: 

Agenda Cultural Mensal (9), Agenda Semanal (10), Filipeta Virtual (11), 

Banner Virtual (12), Publicação em Mídias Sociais (13) e outras formas 

e/ou mídias (como, por exemplo, aplicativos para celulares) (14). 

 

157. Publicação nas contas de água (15): manter publicação mensal de 

informações sobre o destaque da programação da Secult nas contas de 

Departamento de Águas e Esgoto (DAE). 
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158. Acervo da Fundação Pró-Memória: criar e manter campanha de 

comunicação por meio de material impresso e virtual que incentive a 

doação de documentos e o acesso ao acervo do Centro de Documentação 

Histórica da Fundação Pró-Memória.  

 

  

META 17 AÇÕES 

 

06 ações especiais de 

comunicação, 

impressas e virtuais, 

implantadas até 2014 

e mantidas durante 

toda a vigência do 

Plano Municipal de 

Cultura. 

 

Ações especiais do Plano de  Comunicação 

159. Campanhas específicas (1): produzir e distribuir material impresso e 

virtual para comunicação de ações específicas. 

 

160. Rádio Estação Jovem (2): criar, em parceria com a Uscs, ação de 

comunicação especialmente direcionada para os jovens, de forma a 

comunicar ações específicas para este segmento. 

 

161. Guia da Cultura (3): produzir e distribuir o Guia da Cultura – 

publicação impressa e eletrônica quadrienal da Secult com a relação de 

serviços, organismos, programas e ações culturais.  

 

162. Circuito Cultural (4): elaborar, instalar e manter, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), placas de sinalização 

e indicação de equipamentos culturais. 

 

163. Rede Municipal de Cultura e Saúde (5): criar e manter encontros 

trimestrais entre as equipes da Secult e do Programa Saúde da Família 

(PSF). 

 

164. Agentes mediadores (6): promover a comunicação da área da cultura 

por meio dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Sociais, 

transformando-os em uma instância de interlocução, mapeamento e ação 

cultural.  
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META 18 AÇÕES 

 

[18] Sistema 

Municipal de 

Informações e 

Indicadores Culturais 

(SMIIC) criado, 

implantado até 2014 e 

alimentando o 

Sistema Nacional de 

Informações e 

Indicadores Culturais 

(SNIIC) até 2016. 

 

165. SMIIC: Criar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores 

Culturais. 

 

166. Hábitos e desejos culturais: manter e aprofundar a pesquisa sobre 

hábitos e desejos culturais realizada pelo Programa Saúde da Família. 

 

167. Registro de informações: registrar, catalogar e disponibilizar 

informações acerca da produção cultural de organismos públicos, privados, 

artistas e da sociedade civil realizada no município.  

 

168. Perfil do usuário: implementar pesquisa sobre o perfil do usuário das 

ações culturais do município com o objetivo de, dentre outros, fundamentar 

a elaboração de projetos de Turismo Cultural. 

 

169. Perfil do artista: mapear a produção no município e o perfil dos 

artistas e grupos de artistas de São Caetano do Sul.  

 

170. Incluir, no SMIIC, informações e indicadores sobre artistas e 

formações artísticas da cultura popular, tradicional, manifestações 

religiosas, de gênero, de orientação sexual, de manifestação cultural, étnica 

e geográfica.   
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META 19 AÇÕES 

 

05 ações de Pesquisa e 

Valorização da 

Memória implantadas 

até 2014 e mantidas 

durante toda a 

vigência do Plano. 

 

171. Álbum de Família: manter ação que consiste em fotografar e obter 

depoimentos por meio de suporte audiovisual de famílias moradoras da 

cidade, incorporando o registro ao Centro de Documentação Histórica do 

município. 

 

172. Restaurando o Passado: manter ação de apoio à pesquisa que restaura 

digitalmente as imagens de fotografias de cidadãos deterioradas pela ação 

do tempo.  

 

173. Congresso de História: manter participação na ação quadrienal que 

reflete e difunde a História do ABCDMRR.  

 

174. Centro de Documentação: implantar e manter ação de preservação do 

acervo documental e iconográfico do Centro de Documentação Histórica da 

Fundação Pró-Memória. 

 

175. Revelando o Passado: manter ação de identificação de fotografias do 

acervo do Centro de Documentação Histórica da Fundação Pró-Memória. 
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META 20 AÇÕES 

 

04 ações de Fomento 

e Incentivo à Pesquisa 

criadas e implantadas 

até 2019.  

 

176. Núcleo de Pesquisa em Cultura: criar e manter, em parceria entre a 

Fundação das Artes e a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, 

Centro de Estudos e Pesquisas em Arte.  

 

177. Publicação: criar e manter publicação anual, impressa e virtual, para 

difundir a pesquisa em Cultura realizada no município. 

 

178. Seminários de Pesquisa: criar e manter seminário anual que debate e 

difunde a pesquisa em Cultura realizada dentro e fora do município. 

 

179. Observatório: criar e manter, em parceria com a Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul, Observatório de Políticas Culturais com 

foco no intercâmbio e na avaliação das políticas locais, regionais, nacionais 

e internacionais da área da Cultura. 
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META 21 AÇÕES 

 

05 ações anuais 

permanentes de 

valorização da 

diversidade cultural 

nos programas já 

existentes da Secult, 

realizadas a partir de 

2014. 

 

180. Núcleo de Referência: Tornar o Núcleo da Diversidade Cultural um 

polo de referência para a implementação de ações da Secult e de outras 

Secretarias da Administração em relação à produção cultural de artistas e 

grupos da cultura popular, tradicional, manifestações religiosas, de gênero, 

de orientação sexual, de manifestação cultural, étnica e geográfica. 

 

181. Educação e Formação cultural: elaborar e manter Projeto 

Pedagógico de Oficinas Culturais que garantam a oferta de cursos de 

iniciação e formação livre nas áreas de atuação do Núcleo de Referência da 

Diversidade Cultural.  

 

182. Edital de Ocupação do Teatro Santos Dumont: incluir e manter no 

Edital de ocupação do Teatro Municipal Santos Dumont datas para a 

circulação da produção cultural de artistas e grupos da cultura popular, 

tradicional, manifestações religiosas, de gênero, de orientação sexual, de 

manifestação cultural, étnica e geográfica. 

 

183. Memória e Pesquisa: manter, nas ações da Fundação Pró-Memória, 

iniciativas que contemplem a pesquisa acerca da Diversidade Cultural. 

 

184. Cultura e Tradição: criar e manter, nas ações permanentes do Plano 

de Comunicação, espaço para difundir a cultura tradicional, os mestres e 

seus fazeres e saberes. 
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META 22 AÇÕES 

 

Implantar, até 2022, 

01 Pontão de Cultura 

na área de gestão e 

pelo menos 06 Pontos 

de Cultura no 

município de São 

Caetano do Sul. 

 

185. Convênio: Firmar convênio com o Ministério da Cultura para obter 

repasse de recursos financeiros para implantar Pontos de Cultura em São 

Caetano do Sul, os quais serão selecionados por meio de Edital Público 

elaborado em conjunto com o Concult. 

 

186. Formação: Inserir nas ações de formação continuada em gestão 

cultural, cursos de capacitação para organizações e/ou instituições do 

município interessadas em concorrer em editais municipais, estaduais e 

federais de seleção para Pontos de Cultura. 

 

META 23 AÇÕES 

 

10 equipamentos 

públicos de Cultura 

de São Caetano do 

Sul adequados e/ou 

reformados para a 

plena atuação 

artístico-cultural, 

com acessibilidade 

universal até 2016 e 

atendidos por 

Programa de 

Manutenção da área 

da Cultura. 

 

187. Fundação das Artes: Executar o projeto de reforma e ampliação da 

Fundação das Artes, dotando-a de infraestrutura e condições técnicas 

necessárias para a plena atuação no ensino de arte. (2013) 

 

188. Polos Culturais: elaborar projeto e executar reforma e adequação do 

Polo Cultural Casa de Vidro. (2013) 

 

189. Estúdio da Estação Jovem: elaborar projeto e executar a 

modernização do Estúdio da Estação Jovem. (2013) 

 

190. Casa do Artesão: Ocupar o 1º Andar do Prédio que serve como sede 

da Casa do Artesão, ampliando as instalações atuais. (2013) 

 

191. Fundação Pró-Memória: obter comodato para instalação da sede 

própria Fundação Pró-Memória (Centro de Documentação Histórica, 

Pinacoteca Municipal e setor administrativo) prevendo espaços expositivos 

(Pinacoteca e para exposições históricas), reserva técnica e ateliê 

pedagógico. (2013). 

 

192. Teatro Paulo Machado de Carvalho: reformar o Teatro Municipal 

Paulo Machado de Carvalho, dotando-o de infraestrutura e condições 

técnicas necessárias para a realização de espetáculos. (2014).  
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193. Museu Histórico: readequar o projeto, restaurar e ampliar as 

instalações do Museu Histórico Municipal. (2015) 

 

194. Arquivo Público Municipal: elaborar projeto, implantar e manter o 

Arquivo Público Municipal, responsável pelos arquivos e memória da 

Administração Pública Municipal. O Arquivo Público terá uma seção 

histórica, seu funcionamento será definido por legislação específica e será 

constituído corpo técnico e equipamento próprio. (2015) 

 

195. Teatro Santos Dumont: adequar instalações do Teatro Municipal 

Santos Dumont, dotando-o de infraestrutura e condições técnicas 

necessárias para a realização de espetáculos (2016). 

 

196. Lab Cênico da Estação Jovem: elaborar projeto e modernizar o 

Laboratório Cênico da Estação Jovem. (2016) 

 

197. Manutenção: Efetuar manutenção de equipamentos culturais 

existentes para manter o conjunto de ações sob  administração da Secult.  

 

 

META 24 AÇÕES 

 

15 equipamentos 

públicos para uso 

cultural adequados 

para a realização de 

ações artístico-

culturais até 2020. 

 

198. Escolas Municipais: elaborar projeto conjunto com a Seeduc e 

adequar 05 auditórios das Escolas Públicas Municipais para que possam 

oferecer condições para uso artístico-cultural.  

 

199. Clubes Municipais: elaborar projeto conjunto e adequar 07 clubes da 

Secretaria Municipal de Esporte e Turismo para que possam oferecer 

condições para uso artístico-cultural.  

 

200. Uscs: Revitalizar e adequar 03 espaços culturais da Universidade 

Municipal (Teatro do Campus I, Auditório Helcio Quaglio, Auditório do 

Campus II) dando-lhes plena condição e infraestrutura técnica para receber 

eventos artístico-culturais. 
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META 25 AÇÕES 

 

05 novos 

equipamentos 

culturais construídos 

até 2022. 

 

201. Polos Culturais: elaborar e executar projeto para implantação de 

Polos Culturais da Secult no Bosque do Povo, Parque Guaiamu, Espaço 

Verde Chico Mendes e Parque do Bairro Fundação (espaço ainda em 

projeto). (2013 a 2015) 

 

202. Centro das Artes e da Cultura (CAC): construir o Centro das Artes e 

da  Cultura de São Caetano do Sul, equipamento Cultural da Secult com 

cerca de 5.000m
2
 que deverá abrigar salas de ensaio, multiespaços para 

apresentações de várias linguagens, centro de convivência, dentre outros. 

(2022) 

 

  

META 26 AÇÕES 

 

15 Encontros 

Culturais setoriais e 

04 reuniões públicas 

do Orçamento 

Participativo para a 

área da Cultura 

realizados 

anualmente a partir 

de 2013, com exceção 

dos anos em que 

serão realizadas as 

Conferências 

Municipais e as 

Reuniões do PPA.  

 

 

203. Encontros Culturais: realizar, anualmente, no mínimo, 15 Encontros 

Culturais divididos por segmento e linguagens como instrumentos de 

participação social e construção colaborativa de Políticas Públicas.  

 

204. Orçamento participativo: realizar, anualmente, quatro Encontros 

públicos para elaboração participativa do Orçamento Municipal da área da 

Cultura.  
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META 27 AÇÕES 

 

04 reuniões públicas 

do PPA Participativo 

para a área da 

Cultura realizadas 

em cada um dos 

seguintes anos: 2013, 

2017 e 2021. 

 

 

205. PPA participativo: realizar, nos anos de 2013, 2017 e 2021, quatro 

Encontros públicos para elaboração participativa do Plano Plurianual da 

área da Cultura.  

 

 

  

META 28 AÇÕES 

 

Conferências 

Municipais de 

Cultura realizadas 

em 2013, 2017 e 2021. 

 

 

206. Conferências: realizar, nos anos de 2013, 2017 e 2021, 

respectivamente, as III, IV e V Conferências Municipais de Cultura de São 

Caetano do Sul.  

 

 
 

  

META 29 AÇÕES 

 

Conselhos Municipais 

de Política Cultural e 

do Patrimônio 

Cultural mantendo 

sessões ordinárias 

mensais a partir de 

2013. 

 

 

207. Concult: realizar, anualmente, no mínimo, 11 sessões ordinárias do 

Conselho Municipal de Política Cultural. 

 

208. Conprescs: realizar, anualmente, no mínimo, 10 sessões ordinárias do 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Ambiental de São Caetano do Sul.  
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META 30 AÇÕES 

 

Conselho Municipal 

da Juventude criado e 

mantendo sessões 

ordinárias mensais a 

partir de 2014 e por 

toda a vigência do 

Plano Municipal de 

Cultura. 

 

 

209. Conselho da Juventude: criar, em 2013, Conselho Municipal da 

Juventude e manter anualmente, a partir de 2014, no mínimo, 10 sessões 

ordinárias anuais.  

 

 

  

META 31 AÇÕES 

 

Participar, no 

mínimo, em 90% das 

reuniões do Núcleo de 

Cultura do Consórcio 

Grande ABC e 

demais instâncias de 

articulação regional a 

partir de 2013 e por 

toda a vigência do 

Plano Municipal de 

Cultura.  

 

 

210. Consórcio Grande ABC: manter presença da Secult no Núcleo de 

Cultura do Consórcio Grande ABC e em outras instâncias regionais de 

articulação da área da Cultura. 

 

 

 

 



 

 

Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura de São Caetano do Sul 
Av. Goiás, 600, 4º andar, Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP | CEP: 09521-300 

Telefones: (11) 4232-1237 4232-1294 | cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

                                                                                               

96 

CAPÍTULO VIII - METAS, INDICADORES, RESULTADOS E IMPACTOS 

 

Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[01] Sistema Municipal 

de Cultura implantado 

até 2014. 

 
Lei Orgânica da Cultura implantada. 
 
Sistema Municipal de Cultura implantado. 
 
Fonte: Câmara Municipal de São Caetano do 
Sul. 
 
Conceito de Sistema Nacional de Cultura: O 
Sistema Nacional de Cultura é um modelo 
de gestão e promoção conjunta de políticas 
públicas de cultura, pactuadas entre os entes 
da federação e a sociedade civil, que tem 
como órgão gestor e coordenador o Ministério 
da Cultura em âmbito nacional, as secretarias 
estaduais/distrital e municipais de cultura ou 
equivalentes em seu âmbito de atuação, 
configurando, desse modo, a direção em cada 
esfera de governo. 
 
Situação atual: Para os elementos constitutivos 
do Sistema Municipal de Cultura, ainda é 
necessário aprovar o Sistema Municipal de 
Financiamento à Cultura (meta 2). É necessário 
alterar artigo 10 da Lei 4904/2010 para 
atendimento da Meta 27 do PMC. 
 
Periodicidade: Medição única a ser feita em 
2014. 
 

 
Adesão do município de São Caetano do Sul ao 
Sistema Nacional de Cultura. 
 
Marcos legais da área da Cultura (leis, decretos, 
regulamentos, portarias, estatutos e regimentos) 
atualizados e adequados ao novo modelo de gestão 
proposto pelo Plano Municipal de Cultura. 
 
Instrumentos legais de orçamento (PPA, LDO e LOA) 
reestruturados a partir das linhas estratégias definidas 
pelo Plano Municipal de Cultura.  
 
Organismos públicos, privados e da sociedade civil 
com atuação definida e organizados para potencializar 
a ação cultural no município.  
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução 
das Metas 01 e 37 do Plano Nacional de Cultura. 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[02] Sistema Municipal 

de Fomento, 

Financiamento e 

Incentivo 

institucionalizado e 

implantado até 2014. 

 

 
Lei Municipal de Fomento, Financiamento e 
Incentivo implantada. 
 
Fonte: Câmara Municipal de São Caetano do 
Sul. 
 
Conceito de Sistema de Financiamento: Os 
sistemas de Financiamento à Cultura são 
constituídos pelo conjunto de mecanismos de 
financiamento público da cultura, que devem ser 
diversificados e articulados. Os fundos de 
fomento à cultura têm um papel central. No 
entanto, outros mecanismos devem ser 
implementados e, especialmente, fortalecidos os 
orçamentos destinados aos órgãos gestores da 
cultura. 
 
Situação atual: O Fundo Municipal de Cultura 
(Funcultura) já está aprovado pela Lei 
Municipal e necessita ser regulamentado.  
 
Periodicidade: Medição única a ser feita em 
2014. 
 

 
Recursos e meios para financiar a execução de 
programas, projetos ou ações culturais 
disponibilizados. 
 
Ampliação dos recursos aportados na Cultura pelo 
tesouro Municipal bem como de outras fontes de 
recursos (outras áreas da própria Administração, 
outras esferas de governo, iniciativa privada). 
 
Selo Cultural implantado de forma a oferecer 
visibilidade para pessoas físicas e jurídicas que 
investirem em Cultura. 
 
Desoneração fiscal como forma complementar de 
obtenção de recursos implantada. 
 
Ampliação da produção cultural do município, em 
especial de artistas e grupos de artistas locais. 
 
Ter um sistema articulado e múltiplo de 
financiamento à Cultura á disposição da Secult, 
artistas e empresários. 
 
Possibilitar investimentos regulares de forma a 
garantir continuidade das ações públicas em Cultura. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 01 do Plano Nacional de Cultura. 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[03] 05 Núcleos 

Municipais de 

Referência em Cultura 

criados até 2014 e 

apoiados pelo Poder 

Municipal por toda a 

vigência do Plano de 

Cultura. 

 

 

 
Total de Núcleos criados em parceria com a 
sociedade civil organizada para fomentar áreas 
específicas da Cultura.  
 
Fonte:  
- Portarias do Secretário Municipal de Cultura 
oficializando os Núcleos de referência do 
município. 
- Registro de Organizações da sociedade civil. 
 
Conceitos 
Núcleo de Referência: É uma organização da 
sociedade civil (uma associação ou uma Oscip, 
por exemplo) constituída por artistas e/ou 
profissionais da área de atuação que serão 
estimuladas pela Secult para atuar em áreas da 
Cultura que necessitam de institucionalidade e 
organização setorial para ampliar a ação no 
município. Foram pensados como centros 
irradiadores de ações que promovam a 
diversidade cultural, a troca, o intercâmbio e o 
desenvolvimento das cadeias produtivas de 
manifestações/segmentos que necessitam de 
institucionalidade e estímulo á participação 
social. 
 
Gestão cultural: Fica mais bem explicitada 
quando pensamos em uma “Gestão do 
Cultural”, e não, simplesmente, em uma Gestão 
Cultural (nesta última, o cultural pode ser 
compreendido, apenas, como uma qualificação 
da Gestão, quando na verdade se deseja que o 
cultural seja o elemento definidor da Gestão).  O 
papel da Gestão é fazer a viagem da cultura e 
não a viagem da Gestão Cultural. A Gestão é 
que deve se aproximar da cultura e não o 
contrário.  
 
Situação atual: A Associação Manuartes, 
organização responsável pela área do Artesanato 
serviu como base para a criação dos novos 
Núcleos (os quais ainda não estão em 
funcionamento). 
 
Periodicidade: Mediação única em 2014 acerca 
da criação e mediação anual a partir de 2015 
acerca da manutenção dos Núcleos. 
 

 
Núcleos de Referência em Fotografia, Audiovisual, 
Gestão Cultural e Diversidade Cultural criados com 
representantes da sociedade civil com o objetivo de 
auxiliar a Secult na implementação de Políticas 
Públicas para os setores, promover o encontro e troca 
de experiências entre produtores na área da 
Fotografia, articular o uso de equipamentos e 
infraestrutura existentes e fomentar ações de incentivo 
às cadeias produtivas dos setores.  
 
Ampliação da ação da Uscs nas área de Audiovisual e 
Fotografia. 
 
Ampliação da atuação da Academia de Letras, 
caracterizando-a como referência para a área de Livro 
e Leitura.  

 
Atraído para o município e região a realização de 
filmes, novelas, séries, documentários, comerciais de 
TV etc. por meio da São Caetano Film Comission, 
comissão municipal gerenciada pela Secult que 
interage com o setor da produção audiovisual do 
Brasil e do exterior. 
 
Desenvolvimento das cadeias produtivas de setores 
que não tinham atuação representativa no município. 
 
Ampliação das áreas de atuação da Secult. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 04 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[04] Reorganização 

Administrativa da área 

da Cultura implantada 

até 2014. 

 

 

 
Número de funcionários com vínculo 
permanente em relação ao total de funcionários  
da área da cultura. 
 
Funcionários de todos os organismos da Cultura 
contemplados com Plano de Empregos, 
Carreiras e Salários; 
 
12 reuniões anuais realizadas pela Comissão de 
Planejamento; 
 
Total de cessões de uso dos equipamentos 
culturais. 
 
Quantidade de atividades realizadas nos 
equipamentos culturais. 
 
Fontes: 
- Câmara Municipal de São Caetano do Sul. 
- Relatório do Sistema de Informações da 
Secult. 
 
Conceitos: 
Plano de Empregos, Carreiras e Salários 
(PECS): criado pela Administração 
Municipal,tem por objetivo a racionalização da 
estrutura de empregos e carreiras; a legalidade e 
segurança jurídica; o estímulo ao 
desenvolvimento profissional e à qualificação 
funcional; e o reconhecimento e valorização do 
servidor público pelos serviços prestados, pelo 
conhecimento adquirido e pelo desempenho 
profissional. 
 
Centro de Referência: equipamento próprio da 
Secult, com funcionários e condições plenas de 
atuação em determinada área; 
 
Situação atual: O Departamento de Cultura, 
unidade gestora da Secult conta com apenas um 
funcionário estável sem eu quadro funcional. A 
Coordenadoria Municipal da Juventude também 
se encontra em situação similar. Os organismos 
coligados (Fundação das Artes e Pró-Memória), 
embora em situação um pouco mais favorável, 
também necessitam de funcionários 
concursados. Nenhum setor da Cultura tem o 
PECS aprovado. 
 
Periodicidade: Medição única a ser feita em 
2014. 
 

 
Estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 
Cultura organizada, inclusive com a revisão de 
nomenclatura e de atuação das unidades gestoras. 
 
Empregos públicos providos por meio de Concursos 
Públicos, de forma que a atuação em Cultura seja 
institucionalizada, possibilitando a formação de corpo 
técnico para os equipamentos culturais e as ações 
desenvolvidas em todas as unidades da Secult. 
 
Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS) 
aprovado e implantado, incentivando o mérito, a 
formação continuada e o comprometimento das 
equipes da área da Cultura. 
 
Organismos públicos organizados e sem 
sobreposições de atuação, em especial na área da 
Dança. 
 
Modelos transparentes de cessão dos equipamentos 
públicos. 
 
Ação integrada e sistêmica de todos os organismos e 
setores da área da Cultura. 
 
Recursos potencializados por funcionários e 
colaboradores formados e estimulados. 
 
Atendimento ao cidadão melhor qualificado. 
 
Escola Municipal de Bailado transformada em Centro 
de Referência da Dança. 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[05] 08 ações realizadas 

anualmente por meio 

de acordos de 

Cooperação Mútua 

com outros setores da 

Administração 

Municipal até 2014 e 

mantidos por toda a 

vigência do Plano 

Municipal de Cultura. 

 

 

Como se trata de uma meta relacionada às ações 
múltiplas, os indicadores serão divididos por 
área de atuação: 
 Equipamentos para uso cultural: distribuição 

da programação da Secult em escolas, clubes 
e unidades de atendimento da Saúde; 
Número de atividades desenvolvidas em 
escolas, clubes e unidades de atendimento da 
saúde  em relação a quantidade de atividades 
desenvolvidas. 
 

 Acessibilidade: prover acesso físico em 
equipamentos culturais, mobilidade urbana e 
comunicação; 
Quantidade de equipamentos públicos com 
acessibilidade em relação aos equipamentos 
públicos existentes. 
 

 Agentes multiplicadores: formação 
continuada de professores e agentes 
comunitários da Saúde; 
Quantidade de professores e agentes 
comunitários da saúde formados para serem 
multiplicadores. 
 

 Intersetorialidade: participação da Secult em 
comissões externas. 
Quantidade de comissões externas com 
participação da SECULT. 

 

Fonte: 
- SEPLAG: Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão, responsável pela 
publicação dos Acordos de Cooperação Mútua. 
 

Conceitos: 
Ação: Operação da qual resulta um produto 
(bem ou serviço) ofertado à sociedade e que 
contribui para atender aos objetivos de um 
programa. 
 

Acordos de cooperação mútua são ajustes 
genéricos formalizados entre a Secult e órgãos 
ou entidades da administração pública 
municipal, com o objetivo de realizar mútua 
cooperação técnica-artística-cultural em área de 
interesse recíproco. 
 

Setores da Administração: são Secretarias, 
Diretorias ou Coordenadorias Municipais que 
tem programas e ações com as quais a Secult 
pode estabelecer relações transversais que 
podem ampliar recursos para a área da Cultura e 
potencializar ações conjuntas. 
 

Situação atual: Algumas ações já são 
realizadas. No entanto, a meta prevê 
institucionalizar todas as ações conjuntas, de 
forma que todos os setores estejam envolvidos e 
comprometidos com a consecução da meta. 
 

Periodicidade: Mediação anual, a partir de 
2014. 

 
Recursos e infraestrutura para a Cultura ampliados. 
 
Descentralização das ações nos bairros. 
 
Ampliação da programação cultural em equipamentos 
para uso cultural, de forma a ampliar a distribuição de 
ações pelo município. 
 
Intersetorialidade implantada. 
 
Programação cultural e comunicação sobre a Cultura 
mais acessíveis. 
 
Ampliação do número de usuários de bens e serviços 
culturais. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 13 do Plano Nacional de Cultura. 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[06] Gestão 

compartilhada na Casa 

do Artesão consolidada 

até 2014.  

 

 

 
Gestão compartilhada consolidada na Casa do 
Artesão. 
 
Fontes: 
- Associação Manuartes; 
 
Conceitos: 
Gestão compartilhada: Processo em que mais 
de um ator está envolvido e assume a gestão.  
Neste caso, a Secult e a Associação Manuartes 
compartilham a gestão da Casa do Artesão.  
 
Situação atual: O modelo de gestão 
compartilhada da Casa do Artesão tem servido 
de modelo para outros municípios. Em 2011, o 
movimento anual da Casa foi de R$227.350,00. 
Com a consolidação da gestão compartilhada, o 
volume de vendas pode ser ainda maior. 
 
Periodicidade: Mediação inicial em 2014 e 
monitorada durante toda a vigência do Plano. 
 

 
Sistema gerencial de cadastramento, recebimento e 
pagamento das mercadorias implantado, facilitando, 
assim, mapear perfil de compra e frequência de 
público.  
 
Cadeia produtiva do artesanato ampliada. 
 
Aumento das vendas pela internet. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 22 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[07] 9 000 atendimentos 

por ano, até 2014 e sua 

continuidade por toda a 

vigência do Plano 

Municipal de Cultura, 

em ações de iniciação e 

formação livre. 

 

 

 
Quantidade de vagas ocupadas por pessoas em 
cursos de iniciação e formação livre em todas as 
áreas de atendimento da Secult. 
 
Fontes: 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceitos: 
Atendimento: Unidade de medida das ações 
realizadas pela Secult. 
 
Iniciação artístico-cultural: Cursos de curta 
duração (até 20 horas semestrais). Tem por 
objetivo “mostrar que existe”. 
 
Formação artístico-cultural Livre: Cursos de 
média ou longa duração (a partir de 20 horas 
semestrais). Tem por objetivo iniciar espaços de 
alfabetização artístico-cultural 
 
Situação atual: De acordo com o relatório 
anual de 2011, a Secult fez 8684 atendimentos 
em cursos de iniciação e formação livre. São 
dois desafios: manter e ampliar o atendimento 
por um lado e por outro, diversificar o 
atendimento, oferecendo vagas em linguagens 
que ainda não são atendidas. 
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e por toda a vigência do Plano. 
 

 
Ampliação e diversificação da iniciação e formação 
livre. 
 
município reconhecido como território de Educação e 
Formação Cultural. 
 
Ampliação do uso e consumo cultural. 
 
Formação de grupos amadores e profissionais em 
diversas áreas e linguagens. 
 
Ampliação do interesse pela formação técnica e 
acadêmica em Cultura. 
 
Ampliação do interesse pela pesquisa conceitual e 
aplicada em Cultura. 
 
Formação de grupos de prática livre (movimento 
artístico amador) em diversas linguagens e por todo o 
município. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 08 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[08] 400 atendimentos 

por ano, até 2014 e 

mantidos por toda a 

vigência do Plano 

Municipal de Cultura, 

em ações de formação 

técnica. 

 

 

 
Quantidade de vagas ocupadas por pessoas em 
cursos de formação técnica. 
 
Fontes: 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceito: 
Formação Artístico-cultural Técnica: Cursos 
de média ou longa duração (a partir de 250 
horas semestrais). Tem por objetivo a formação 
plena da cidadania ou do exercício artístico. 
Tem regulamentação específica pelo Ministério 
da Educação e Secretaria de Estado da 
Educação. 
 
Situação atual: De acordo com o relatório 
anual de 2011, a Secult fez 318 atendimentos 
em cursos de formação livre. O primeiro desafio 
é implantar cursos já aprovados (dança e artes 
visuais) e o segundo é ampliar o atendimento 
em teatro e música. 
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e por toda a vigência do Plano. 
 

 
Ampliação e diversificação da iniciação e formação 
técnica. 
 
município reconhecido como território de Educação e 
Formação Cultural. 
 
Ampliação do uso e consumo cultural, bem como a 
circulação de públicos e produções acadêmicas. 
 
Formação de grupos amadores e profissionais em 
diversas áreas e linguagens. 
 
Ampliação do interesse pela formação acadêmica em 
Cultura. 
 
Ampliação do interesse pela pesquisa conceitual e 
aplicada em Cultura. 
 
Formação de grupos de prática livre (movimento 
artístico amador) em diversas linguagens e por todo o 
município. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução 
das Metas 08 e 15 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[09] 100 vagas anuais 

oferecidas, até 2016 e 

mantidos pela vigência 

do Plano Municipal de 

Cultura, em ações de 

formação acadêmica. 

 

 

 
Quantidade de vagas oferecidas em cursos de 
formação acadêmica: graduação e pós-
graduação. 
 
Fontes: 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de atividades oferecidas) 
 
Conceitos: 
Formação Acadêmica: Cursos de graduação ou 
pós-graduação em Cultura 
 

1. Graduação: Primeira etapa na formação 
acadêmica pela qual um estudante deve passar 
para receber sua primeira certificação em ensino 
superior. O ingresso em qualquer curso 
oferecido para graduação é feito somente após a 
conclusão do Ensino Médio. 
 
Pós-graduação: sistema especial de cursos 
exigido pelas condições da pesquisa científica e 
pelas necessidades do treinamento avançado. 
Seu objetivo imediato é proporcionar ao 
estudante aprofundamento do saber que lhe 
permita alcançar elevado padrão de 
competência científica ou técnico-profissional, 
impossível de se adquirir no âmbito da 
graduação. 
 
Situação atual: Ainda não são feitos 
atendimentos em formação acadêmica na área 
de Cultura. 
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2016 e por toda a vigência do Plano. 
 

 
Completar o ciclo de Educação e Formação Cultural 
(da iniciação à formação acadêmica). 
 
Estimular a formação acadêmica de profissionais para 
a área da Cultura. 
 
Constituir base de interesse para a pesquisa em 
Cultura. 
 
Envolver a Universidade nos processos formativos em 
Cultura. 
 
Atrair pesquisadores de outros localidades para atuar 
no município. 
 
Tornar São Caetano do Sul em centro de referência na 
produção acadêmica e na Pesquisa em Cultura. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução 
das Metas 08 e 16 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[10] 70 000 

atendimentos em 10 

ações anuais (de 

criação/produção e 

distribuição) do 

programa de Educação 

e Formação Cultural a 

partir de 2014 e por 

toda a vigência do 

Plano Municipal de 

Cultura. 

 

 

 
Quantidade anual de público nas apresentações, 
exposições e demais atividades artístico-
culturais produzidas/criadas pelos alunos dos 
cursos de Educação e Formação Cultural da 
Secult. 
 
Fontes: 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceitos: 
Atendimento: Unidade de medida das ações 
realizadas pela Secult. 
 
Criação/produção: ocorre quando o processo 
formativo prevê a realização de um bem cultural 
que seja passível de uso (apreciação). 
 
Situação atual: De acordo com o relatório 
anual de 2011, a Secult fez 86 577 atendimentos 
em ações de criação/produção de cursos de 
Educação e Formação Cultural. Em primeiro 
lugar, números de atendimento em 
apresentações são variáveis. Em 2010, por 
exemplo, foram 74 570 atendimentos. A 
distribuição da produção dos cursos de 
Educação e Formação Cultural tem sido a porta 
de entrada e o despertar de interesse para novos 
alunos. Além disso, como a implantação do 
Plano prevê reorganização dos recursos 
existentes para áreas ainda não atendidas, o  
desafio é manter ao atendimento ao longo da 
vigência do Plano. Das dez ações propostas, 
apenas uma necessita ser criada.  
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e por toda a vigência do Plano. 
 

 
Manter a circulação de públicos e de atividades por 
toda a cidade, consolidando a perspectiva da cidade 
ser compreendida como espaço de produção de arte e 
cultura. 
 
Reconhecimento do município como espaço de 
cidadania artística e cultural. 
 
Compreensão da arte e da cultura como formas de 
desenvolver o pertencimento do cidadão. 
 
Grande parte da pauta dos equipamentos culturais 
ocupada com programação criada pelos cidadãos. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 08 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[11] 150 atendimentos 

por ano, a partir de 

2014 e por toda a 

vigência do Plano 

Municipal de Cultura, 

em ações de formação 

em Gestão e Produção 

Cultural.  

 

 

 
Quantidade de atendimentos feitos em cursos 
voltados para a gestão e produção cultural. 
 
Fontes: 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceitos:  
Convém destacar uma diferença fundamental 
entre os campos da chamada “Produção 
Cultural” em relação à “Gestão Cultural”: 
enquanto o primeiro está mais ligado a produtos 
e atividades pontuais (espetáculos, shows, 
exposições), o segundo está ligado também aos 
processos de criação, às condições que 
sustentam a existência do fato cultural e a 
administração a longo e médio prazos 
(manutenção de equipamentos, calendários, 
planos plurianuais etc.) 
 
Situação atual: De acordo com o relatório 
anual de 2011, a Secult não ofereceu formação 
vagas em cursos de gestão e produção. Em 
2010, por meio do Ponto de Cultura, foram 
formados 37 pessoas em curso de 100 horas de 
duração. Desde então, tem sido recorrente a 
procura por novos cursos. Vale destacar que a 
experiência citada atraiu participantes de 11 
municípios vizinhos. O desafio é estruturar 
modalidades de cursos neste segmento, 
direcionado tanto para artistas, colaboradores da 
Secult quanto pessoas de fora do município. 
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e por toda a vigência do Plano. 
 

 
Tornar São Caetano do Sul em centro de referência na 
produção acadêmica e na Pesquisa em Cultura. 
 
Melhora da capacidade de produção e gestão locais. 
 
Gestores, produtores, artistas, técnicos, agentes 
culturais, empresários melhor qualificados. 
 
Potencializar recursos por meio de processos de 
produção e gestão qualificados. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução 
das Metas 18 e 36 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[12] Incubadora 

Cultural implantada 

até 2015, atendendo 10 

projetos anuais por 

toda a vigência do 

Plano Municipal de 

Cultura. 

 

 

 
Quantidade anual de projetos/organizações 
atendidos pela Incubadora Cultural. 
 
Fontes: 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
- Uscs. 
 
Conceitos:  
Projeto: Instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações, 
limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto que concorre para a expansão ou o 
aperfeiçoamento da ação de governo 
 
Incubadora: compreende projeto da 
Universidade que pretende prestar consultoria 
jurídica, empresarial, tecnológica, financeira e 
administrativa às empresas/organizações 
incubadas. A incubadora pode fornecer cursos 
de capacitação e orientar as empresas acerca das 
possibilidades de empreendimentos a serem 
realizadas e executadas. As 
empresas/organizações a serem incubadas 
podem ser tanto nascentes quanto 
empresas/organizações já estabelecidas no 
mercado. 
 
Invenção dos próprios fins: Um processo de 
ação cultural resume-se na criação ou 
organização das condições necessárias para que 
as pessoas inventem seus próprios fins e se 
tornem sujeitos da cultura, não seus objetos”. É 
a ideia central que fundamenta o princípio da 
Cidadania artística: o cidadão como sujeito da 
cultura e centro dos programas culturais. 
 
Sustentabilidade: Preservação das condições 
que proporcionam a existência do fato cultural. 
 
Situação atual: Não há incubadoras culturais 
em São Caetano do Sul. No entanto, tanto a 
Universidade quando a Secult (e os organismos 
coligados) têm condições de prover apoio à 
iniciativas.  
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e por toda a vigência do Plano. 
 

 
Organizações da sociedade civil capacitadas e 
incentivadas a empreender culturalmente. 
 
Um município em que a perspectiva de atuação 
cultural seja uma realidade. 
 
Maior reconhecimento das iniciativas culturais da 
sociedade civil organizada. 
 
Prover artistas, grupos e gestores de condições iniciais 
para que possam inventar  e sustentar seus próprios 
fins. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 53 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[13] Pelo menos 5% da 

dotação orçamentária 

do Departamento de 

Cultura destinados, a 

partir de 2014, para o 

Funcultura visando o 

fomento da 

criação/produção 

artística.  

 

 

 
Percentual do orçamento do Departamento de 
Cultura ao Fundo Municipal de Cultura, para 
fomentar a produção artístico-cultural. 
 
Fontes: 
- Relatório de Execução Orçamentária da 
SEFAZ; 
- Comitê gestor do Funcultura; 
- Secult. 
 
Conceitos: 
Dotação orçamentária: Toda e qualquer verba 
prevista como despesa em orçamentos públicos 
e destinada a fins específicos. 
 
Funcultura: Fundo Municipal de Cultura de 
São Caetano do Sul. Elemento constitutivo do 
Sistema Municipal de Cultura, aprovado por 
meio da Lei Municipal nº 5 082, de 27 de junho 
de 2012. 
 
Situação atual: O município de São Caetano 
não tem investido na produção/criação de 
artistas e grupos artísticos. Embora os recursos 
destinados não sejam suficientes para atender às 
demandas, pelo menos pretende iniciar a 
dinâmica de publicação de editais públicos de 
seleção e a participação do Concult em todo o 
processo. 
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e por toda a vigência do Plano. 
 

 
Produção/Criação artístico-cultural local dinamizada. 
 
Incremento das cadeias produtivas locais e da 
Economia da Cultura em São Caetano do Sul. 
 
Elevação das possibilidades de atuação profissional 
em Cultura no município. 
 
Ampliação da pesquisa aplicada em Cultura. 
 
Artistas e grupos artísticos valorizados. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução 
das Metas 09 e 22 do Plano Nacional de Cultura 
 
 
 



 

 

Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura de São Caetano do Sul 
Av. Goiás, 600, 4º andar, Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP | CEP: 09521-300 

Telefones: (11) 4232-1237 4232-1294 | cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

                                                                                               

109 

 

Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[14] 350.000 

atendimentos anuais 

em pelo menos 60 

projetos diferentes de 

distribuição e 

circulação até 2014 e 

mantidos por toda a 

vigência do Plano 

Municipal de Cultura. 

 

 

 
Quantidade de atendimentos anuais a serem 
efetuados a partir de 2014, nos projetos de 
distribuição e circulação de projetos artístico-
culturais (que não estão relacionados aos 
processos formativos). 
 
Fontes: 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceitos: 
Atendimento: Unidade de medida das ações 
realizadas pela Secult. Fala-se aqui em 
atendimento ao invés de pessoas uma vez que 
um mesmo sujeito pode (e costuma) assistir 
mais de uma atividade artística ao longo do ano. 
 
Situação atual: De acordo com o relatório 
anual de 2011, a Secult efetuou 739 ações de 70 
projetos diferentes para um público total de 
346.375 espectadores. A proposta é manter 
atendimento similar para os próximos anos. 
Além disso, é fundamental garantir a 
diversidade de projetos ofertados, por isso a 
meta também exige não só um número mínimo 
de atendimento, mas também de projetos 
envolvidos. 
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e por toda a vigência do Plano. 
 

 
Fixar o município como polo de circulação de 
atividades artísticas para toda a Região do 
ABCDMRR. 
 
Turismo cultural dinamizado, com aumento da 
circulação de públicos dos municípios vizinhos nas 
atividades de São Caetano do Sul. 
 
Diversidade cultural fortalecida. 
 
Integrar o circuito de circulação de grandes 
espetáculos e atividades artístico-culturais. 
 
Elevação da taxa de ocupação das atividades 
oferecidas: elevação do número de atendimentos sem 
aumento do investimento. 
 
Elevação da taxa de ocupação dos equipamentos com 
ações artístico-culturais. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução 
das Metas 10, 20, 28, 30 e 53 do Plano Nacional de 
Cultura. 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[15] Núcleo de 

Comunicação em 

Cultura da Secult 

organizado e 

consolidado até 2014. 

 

 

 
 
Núcleo de comunicação em Cultura implantado. 
 
Fontes: 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceito: 
Núcleo de Comunicação: área da Secult 
responsável pela comunicação da Cultura: 
divulgação, assessoria de imprensa, registro, 
clipagem. Responde pelas ações processuais que 
garantem autonomia e infraestrutura para que a 
Comunicação da Cultura seja plena e efetiva.  
 
Situação atual: De acordo com o Relatório de 
2011, o Núcleo de Comunicação: enviou 350 
releases, registrou 1851 itens de clipagem, fez 
261 atendimentos para imprensa e 188 
atendimentos externos, produziu 240 itens de 
comunicação (impressos e virtuais), além das 
inserções em mídias sociais. Um volume de 
trabalho que justifica um Núcleo específico para 
a área da Cultura. 
 
Periodicidade: Mediação única em 2014. 
 

 
Mais visibilidade das ações culturais desenvolvidas 
pela Secult. 
 
Mais projeção da cultura no Município. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 45 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[16] 15 ações impressas 

e virtuais, no mínimo, 

realizadas mensalmente 

pelo Plano de 

Comunicação, 

implantadas até 2014 e 

mantidas durante toda 

a vigência do Plano 

Municipal de Cultura. 

 

 

 
Quantidade de ações finalísticas de 
comunicação que difundem a informação sobre 
Cultura.  
 
Fontes: 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceito: 
Plano de Comunicação: ferramenta 
indispensável para traçar as diretrizes da 
estrutura de Comunicação, para alcançar o 
público alvo e entender como esse público deve 
ser alcançado, como transmitir a mensagem, 
desde o transmissor até o público e quais os 
melhores canais para isso. 
 
Situação atual: De acordo com o Relatório de 
2011, o Núcleo de Comunicação realizou 2890 
atendimentos. Um volume de trabalho que 
justifica um Núcleo específico para a área da 
Cultura. No entanto, há um gargalo: os materiais 
impressos são de pequena tiragem. Os pontos de 
sinalização externa (faixas e banners) também 
estão restritos. Mesmo com uma produção de 
informação muito grande, o Núcleo de 
Comunicação não tem conseguido difundir a 
informação através de meios eficientes. Além 
disso, segundo pesquisa sobre hábitos culturais 
realizada pelo Programa Saúde da Família, 
apenas 20% da população de São Caetano 
frequenta atividades culturais no município, 
embora 30% tenha desejo de fazê-lo. Assim, 
10% da população já deseja frequentar 
atividades (e a taxa de ocupação atual permite 
que sejam atendidas, imediatamente, com as 
ações existentes).  E a comunicação pode ser um 
instrumento para conectar essas duas pontas. 
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e por toda a vigência do Plano. 
 

 
Ampliação no número de cidadãos sancaetanenses 
frequentando atividades culturais. 
 
Consecução do direito cultural de acesso às 
informações sobre Cultura. 
 
Elevação de público estimulada. 
 
Ampliação da participação social fomentada. 
 
Divulgação da programação cultural do município 
efetivada, inclusive a produção que não é realizada 
pela Secult. 
 
Ampliação do desejo dos cidadãos de frequentar 
atividades culturais. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 45 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[17] 06 ações especiais 

de comunicação, 

impressas e virtuais, 

implantadas até 2014 e 

mantidas durante toda 

a vigência do Plano 

Municipal de Cultura. 

 

 
Quantidade de ações especiais de comunicação 
implantadas. 
 
Fonte: 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceito: 
Ações especiais: são as ações complementares 
que ampliam as ações regulares e que têm 
caráter episódico, pontual. 
 
Situação atual: Das 06 ações propostas, apenas 
uma delas (campanhas específicas) já é 
realizada pela Secult. As demais surgiram ao 
longo do processo de participação social e 
elaboração do Plano Municipal de Cultura.   
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e por toda a vigência do Plano. 
 

 
Envolvimento de outros setores da Administração 
Municipal na comunicação da Cultura. 
 
Difusão dos projetos e informações sobre Cultura. 
 
Canais alternativos de comunicação e difusão da 
informação criados e apropriados pelo cidadão. 
  
Ampliação do percentual de ocupação nas ações 
oferecidas pela Secult. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 45 do Plano Nacional de Cultura. 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[18] Sistema Municipal 

de Informações e 

Indicadores Culturais 

(SMIIC) criado, 

implantado até 2014 e 

alimentando o Sistema 

Nacional de 

Informações e 

Indicadores Culturais 

(SNIIC) até 2016. 

 

 

 
Quantidade de informações cadastradas no 
SMICC. 
 
Quantidade de informações enviadas ao SNIIC 
em relação a quantidade de informações 
contidas no SMIIC. 
 
Fonte: 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceito: 
Sistema de Informações e Indicadores 
Culturais: A gestão da informação a partir dos 
dados e análises qualitativas e quantitativas 
fornecidos pelo Sistema de Indicadores e 
Informações Culturais tem como um de seus 
objetivos produzir condições para as operações 
de gestão, monitoramento e avaliação das 
políticas implementadas pelo Sistema 
Municipal e Sistema Nacional de Cultura. A 
estruturação desse sistema, além de ter como 
requisito a definição de estratégias referentes à 
produção, armazenamento, organização, 
classificação e disseminação de dados, deverá 
incorporar no seu desenho interfaces com outros 
sistemas de informações gerenciais, que serão 
suporte para a gestão, o monitoramento e a 
avaliação de programas, projetos e ações 
culturais, conformando uma rede de sistemas. 
 
Situação atual: A Secult implantou em 2009 
um Relatório conjunto, que registra todos os 
atendimentos da área da Cultura. A implantação 
do referido relatório exigiu um processo de 
conceituação, classificação e integração das 
ações culturais, o que propiciou a criação do 
catálogo “Ações Públicas da Cultura”, a 
primeira publicação conjunta de programas, 
ações e organismos de São Caetano do Sul. 
Tal procedimento propiciou a criação de uma 
comissão integrada de planejamento e gestão, 
que pode servir como inspiração e referência 
para uma futura comissão executiva de 
monitoramento.  
 
Periodicidade: planejamento no período de 
2013 a 2015, para adaptação do relatório de 
informações e mediação anual, a partir de 2016 
e por toda a vigência do Plano. 
 

 
Base de informações que permita compreender a 
dinâmica e as cadeias produtivas no município. 
 
Sistema de informações consolidado, permitindo que 
as atualizações do Plano sejam baseadas em dados 
consolidados. 
 
Decisões da Gestão Municipal e do Conselho de 
Política Cultural fundamentadas. 
 
Revisões do Plano construídas a partir de 
informações. 
 
Produção artística mapeada. 
 
Fundamentar o princípio de que a Cultura é vetor do 
desenvolvimento econômico do município. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 02 do Plano Nacional de Cultura. 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[19] 05 ações de 

Pesquisa e Valorização 

da Memória 

implantadas até 2014 e 

mantidas durante toda 

a vigência do Plano. 

 

 

 

 
Quantidade de ações de pesquisa e valorização 
da memória implantadas. 
 
Fonte: 
- Fundação Pró-Memória. 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceito 
Memória: A rememoração como um ato 
narrativo, uma vez que “o tempo torna-se tempo 
humano na medida em que está articulado de 
modo narrativo, e a narrativa alcança sua 
significação plenária quando se torna uma 
condição da existência temporal” (RICOEUR), 
ou seja, a memória é articulada pela narrativa do 
tempo vivido pelo sujeito. Para Maurice 
Halbwachs “entre o indivíduo e a nação há 
muitos outros grupos, mais restritos do que esta, 
que também têm suas memórias, e cujas 
transformações reagem bem mais diretamente 
sobre a vida e o pensamento dos seus 
membros”. Ao mesmo tempo em que a narrativa 
de lembrança é atribuída ao sujeito, a memória 
não é inteiramente individual, fechada e restrita, 
mas é também coletiva e construída 
socialmente.  
 
Situação atual: A Fundação Pró-Memória é um 
organismo coligado da Secult. Administra o 
Museu Histórico Municipal, o Centro de 
Documentação Histórica e a Pinacoteca 
Municipal. A partir das ações já realizadas, a 
proposta é manter atuação na valorização da 
memória, seja ela individual ou coletiva, em 
especial àquela ligada ao município.  
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e por toda a vigência do Plano. 

 
Centro de Documentação Histórica da Fundação Pró-
Memória organizado, interagindo com o cidadão e os 
outros organismos da Secult. 
 
Memória do cidadão e da família sancaetanense 
registrada e disponível para consulta através de 
diversos meios. 
 
Percepção da sociedade civil e política de que o tempo 
da memória é o presente, porque é no presente que se 
constrói a memória – a memória não se constrói no 
passado nem no futuro, se constrói no presente.  
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[20] 04 ações de 

Fomento e Incentivo à 

Pesquisa criadas e 

implantadas até 2019.  

 

 

 

 
Quantidade de ações de fomento e incentivo à 
pesquisa implantadas. 
 
Fonte: 
- Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul; 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceitos 
Pesquisa Teórico/Conceitual: trabalhos e 
textos de natureza histórica, sociológica ou 
estética que visem trazer elementos de reflexão 
sobre processos e/ou manifestações as mais 
diversas;  
Pesquisa Aplicada: trabalhos que, mesmo 
interagindo com o universo descrito no item 
anterior, tenham por foco principal:  a) o 
desenvolvimento de ações culturais com alto 
grau de experimentalismo em sua linguagem 
expressiva, ou que proponha a interação, 
também com características experimentais, entre 
duas ou mais linguagens; e b) que proponham o 
estudo sobre um determinado 
projeto/movimento/criador e que apresentem 
como resultado tanto reflexão organizada sob 
forma de texto como performances baseadas 
nessa reflexão. 
Pesquisa sobre Gestão e Indicadores: da 
mesma forma, são consideradas possíveis (e 
muitas vezes, desejadas) interações entre esta 
instância e as precedentes de forma a garantir 
abordagens inclusivas e capazes de retratar 
realidades múltiplas e complexas. 
Especificamente, trata-se aqui de estudos que 
visem contribuir para a construção de corpos de 
referências sistematizadas para a área da 
cultura. Dirigem-se ao levantamento de dados, 
sua organização e análise abordando: 
conhecimento de um determinado contexto 
sociocultural já existente; práticas e processos 
de gestão pública; avaliação de ações realizadas.   
 

Situação atual: A Pesquisa, de acordo com o 
Relatório 2011 da Secult, é o elo das cadeias 
produtivas que menos recebe investimento 
atualmente. No entanto, a presença da 
Universidade Municipal e as características do 
município permitem desenvolver a pesquisa em 
Cultura. 
 

Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2019 e pelo restante da vigência do Plano. 

 
A Pesquisa como elemento constitutivo das cadeias 
produtivas em arte e cultura, disponibilizando 
produção teórico/conceitual, aplicada e de gestão.  
 
A pesquisa fundamentando a elaboração de políticas 
culturais e as reavaliações do Plano Municipal de 
Cultura. 
 
Inserir São Caetano do Sul no roteiro de cooperação 
local, regional, nacional e internacional de boas 
práticas e produção em pesquisa. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 19 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[21] 05 ações anuais 

permanentes de 

valorização da 

diversidade cultural 

nos programas já 

existentes da Secult, 

realizadas a partir de 

2014.  

 

 

 
Ações de valorização da diversidade cultural 
implantadas. 
 
Fonte: 
- Núcleo de Referência da Diversidade Cultural; 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceito 
Diversidade cultural: a multiplicidade de 
formas pelas quais as culturas dos grupos e 
sociedades encontram sua expressão. Tais 
expressões são transmitidas entre e dentro dos 
grupos e sociedades. A diversidade cultural se 
manifesta não apenas nas variadas formas pelas 
quais se expressa, se enriquece e se transmite o 
patrimônio cultural da humanidade mediante a 
variedade das expressões culturais, mas também 
através dos diversos modos de criação, 
produção, difusão, distribuição e fruição das 
expressões culturais, quaisquer que sejam os 
meios e tecnologias empregados. A proteção 
significa a adoção de medidas que visem à 
preservação, salvaguarda e valorização da 
diversidade das expressões culturais.  
 
Situação atual: A Diversidade cultural ainda é 
entendida como uma área e não como 
multiplicidade de formas. As proposições 
apresentadas pela sociedade civil indicam a 
importância de políticas afirmativas. 
 

Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e pelo restante da vigência do Plano. 
 

 
Existência equitativa de diversas culturas. 
 
Um Núcleo de Diversidade cultural fortalecido e 
institucionalizado. 
 
Os cidadãos como agentes e protagonistas da 
invenção de seus próprios fins. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução 
das Metas 04 e 06 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[22] 01 Pontão de 

Cultura na área de 

gestão e pelo menos 06 

Pontos de Cultura no 

município de São 

Caetano do Sul 

implantados até 2022. 

 

 
Quantidade de pontões e de pontos de cultura 
implantados. 
 
Fonte: 
- Sistema de Informações da Secult (Relatório 
Anual de alunos matriculados) 
 
Conceitos 
Pontão de Cultura: Atua tanto na dinamização 
dos contatos entre os Pontos, com foco temático 
ou regional, quanto como parceiros na 
implantação de ações do Programa. A principal 
missão dos Pontões é constituir-se em espaços 
de articulação entre os Pontos. Conectar e 
mobilizar os Pontos a eles ligados, e outros, 
além de demais entidades da sociedade civil, 
ampliando o movimento integrador. Trabalha 
sob a perspectiva de capacitar produtores, 
gestores, artistas e de difundir produtos.  
 
Ponto de Cultura: Ação que surgiu como 
estímulo às iniciativas culturais já existentes da 
sociedade civil, por meio da realização de 
convênios celebrados após a realização de 
chamada pública. A prioridade do Programa 
Cultura Viva são os convênios com Governos 
Estaduais e do DF, e com os Governos 
Municipais para fomento e conformação de 
redes de pontos de cultura em seus territórios. 
Atualmente, as redes estaduais abrangem 25 
unidades da Federação e o Distrito Federal e as 
redes municipais estão implementadas, ou em 
estágio de implementação, em 56 municípios. 
No período de 2004 até 2011, o Programa 
Cultura Viva apoiou a implementação de 3.670 
Pontos de Cultura, presentes em todos os 
estados do Brasil, alcançando cerca de mil 
municípios. 

Situação atual: O município conta atualmente 
com dois pontos de cultura, contemplados por 
meio do Edital do Governo do Estado de São 
Paulo e um Pontão da área de gestão, 
contemplado por Edital do MinC (mas que não 
recebeu repasse de recursos). As ações 
efetivadas mostraram ampliação da participação 
da sociedade civil organizada.  
 

Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e pelo restante da vigência do Plano.  
 

 
Iniciativas da sociedade civil institucionalizadas e 
com recursos para ampliar sua atuação. 
 
Alinhamento com as Políticas nacionais de Cultura. 
 
Comunidade mais envolvida e cidadãos mais 
motivados para criar, participar e reinterpretar a 
cultura. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 23 do Plano Nacional de Cultura. 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[23] 10 equipamentos 

públicos de Cultura de 

São Caetano do Sul 

adequados e/ou 

reformados para a 

plena atuação artístico-

cultural, com 

acessibilidade universal 

até 2016 e atendidos 

por Programa de 

Manutenção da área da 

Cultura. 

 

 

 
Número de equipamentos reformados ou 
adequados em relação ao total de equipamentos 
existentes. 
 
 
Fonte: 
- Secult 
- Seohab: Secretaria Municipal de Obras e 
Habitação. 
 
Conceito 
Equipamentos culturais: Sob o aspecto da 
macrodinâmica cultural, são edificações 
destinadas a práticas culturais (teatros, cinemas, 
bibliotecas, centros de cultura, filmotecas, 
museus, entre outros) e que em São Caetano do 
Sul são administradas e gerenciadas pela Secult. 
 
Manutenção: Serviço com o objetivo de efetuar 
o cuidado com vistas a conservação e bom 
funcionamento dos equipamentos culturais. 
 
Situação atual: O município conta atualmente 
com 10 equipamentos culturais: sede da 
Secretaria Municipal de Cultura e Departamento 
de Cultura. Casa do Artesão Reinaldo Joaquim 
Gomes, Museu Histórico Municipal 
Maximiliano Lorenzini, Estação Jovem, Escola 
Municipal de Bailado, Fundação das Artes, 
Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul 
(Pinacoteca Municipal, Centro de 
Documentação Histórica), Polo Cultural Casa 
de Vidro, Teatro Municipal Paulo Machado de 
Carvalho e Teatro Municipal Santos Dumont. 
 

Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 e pelo restante da vigência do Plano.  
 

 
Equipamentos culturais reformados e revitalizados e 
com acessibilidade universal. 
 
Equipamentos mantidos e em pleno funcionamento. 
 
Diversos tipos de atividades artísticas com condições 
de serem realizadas nos equipamentos de São Caetano 
do Sul. 
 
Equipamentos culturais com uso ampliado e 
potencializado. 
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução 
das Metas 29 e 31 do Plano Nacional de Cultura. 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[24] 15 equipamentos 

públicos para uso 

cultural adequados 

para a realização de 

ações artístico-culturais 

até 2020. 

 

 

 
Quantidade de equipamentos públicos para o 
uso cultural adequados. 
 
Fonte: 
- Secult 
- Seohab: Secretaria Municipal de Obras e 
Habitação. 
- Seeduc: Secretaria Municipal de Educação; 
- Seest: Secretaria Municipal de Esporte e 
Turismo. 
- Uscs: Universidade Municipal de São Caetano 
do Sul. 
 
Conceito 
Equipamentos para uso cultural: Edificações 
que não foram inicialmente destinadas a práticas 
culturais ou que não são administradas 
diretamente pela Secult, mas que por um acordo 
ou ressignificação para uso inicial passam a 
sediar práticas culturais de Educação e 
Formação Cultural, produção/circulação, 
distribuição, gestão e pesquisa. 
 
Situação atual: O município conta atualmente 
com 53 equipamentos para uso cultural que 
recebem ações da Secult. Alguns deles, como 
escolas, clubes e espaços da Uscs, são 
administração pela Prefeitura ou organismos 
municipais. Nestes, as ações podem ser 
potencializadas. 
 

Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2014 para monitorar a adequação dos 
equipamentos para uso cultural.  
 

 
Ampliação da rede de equipamentos para uso cultural. 
 
Descentralização das ações culturais pelos bairros do 
município. 
 
Ampliação da frequência de público, principalmente 
de cidadãos que ainda não frequentam as ações 
culturais. 
 
Percepção, por parte dos cidadãos, de que a cidade é 
um espaço de produção de cultura e arte.  
 
Participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 33 do Plano Nacional de Cultura 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[25] 05 novos 

equipamentos culturais 

construídos até 2022. 

 

 

 
Número de equipamentos culturais construídos. 
 
 
Fonte: 
- Secult 
- Seohab: Secretaria Municipal de Obras e 
Habitação. 
 
Situação atual: A implantação do Plano 
Municipal de Cultura prevê ampliação do 
atendimento e, principalmente, fomento à 
criação artístico-cultural local. Toda a nova 
produção necessitará de mais espaços.  
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2013 para monitorar a construção dos novos 
equipamentos culturais.  
 

 
Criação de novos equipamentos culturais 
administrados pela Secult, principalmente para 
fomentar a criação/produção/distribuição de artistas e 
grupos de artistas locais. 
 
Artistas e grupos de artistas locais com espaços para 
pesquisa, ensaios e circulação de suas atividades. 
 
Equipamentos distribuídos pelos Parques, oferecendo 
base para as ações já realizadas e suportando novas. 
 
População com mais acesso físico aos bens e serviços 
culturais. 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[26] 15 Encontros 

Culturais setoriais e 04 

reuniões públicas do 

Orçamento 

Participativo para a 

área da Cultura 

realizados anualmente 

a partir de 2013, com 

exceção dos anos em 

que serão realizadas as 

Conferências 

Municipais e as 

Reuniões do PPA.  

 

 

 
Quantidade de encontros setoriais realizados. 
 
Quantidade reuniões públicas do Orçamento 
participativo para a Cultura. 
 
 
Fonte: 
- Secult 
 
Conceitos 
Encontros Culturais setoriais: instrumentos 
de participação social divididos por segmento e 
linguagens: Artes Visuais, Artesanato, 
Audiovisual, Comunicação, Cultura e Saúde, 
Culturais Tradicionais, Dança, Diversidade 
Cultural, Economia Criativa, Educação e 
Formação Cultural, Gestão, Legislação e 
Políticas Culturais, Livro e Leitura, Música, 
Patrimônio e Memória e Teatro. 
 
Situação atual: O formato de encontros 
setoriais foi utilizado no processo de elaboração 
do Plano Municipal de Cultura. Bem sucedidos 
(foram quase 300 participações em 16 
reuniões), serviram de referência como 
instrumento de participação social durante a 
vigência do Plano Municipal de Cultura. É 
necessário alterar artigo 10 da Lei 4904/2010 
para atendimento da Meta 27 do PMC. 
 
Periodicidade: mediação anual, a partir de 
2013 e durante toda a vigência do Plano 
Municipal de Cultura.  
 

 
Políticas culturais construídas com plena participação 
social e de forma colaborativa. 
 
Setores e segmentos fortalecidos e articulados. 
 
Orçamento municipal articulado com as diretrizes 
estratégicas do Plano Municipal de Cultura. 
 
sociedade civil empoderada, com participação nas 
decisões da área da Cultura. 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[27] 04 reuniões 

públicas do PPA 

Participativo para a 

área da Cultura 

realizadas em cada um 

dos seguintes anos: 

2013, 2017 e 2021. 

 

 

 
Quantidade de reuniões públicas do PPA 
Participativo, para a área da cultura. 
 
Fonte: 
- Secult 
 
Conceitos 
Reuniões públicas: encontros convocados pela 
Prefeitura de São Caetano do Sul e mediados, na 
área da Cultura, pela Secult. 
 
Plano Plurianual (PPA): instrumento de 
planejamento que define as prioridades do 
projeto de desenvolvimento do Estado para um 
período de quatro anos, considerando-se três 
anos do mandato em curso e um do governo 
seguinte, a fim de assegurar a continuidade das 
ações propostas.  
 
Situação atual: Realizado pela primeira vez em 
2009, o PPA participativo foi fundamental 
como instrumento de participação social. Além 
disso, possibilitou que algumas demandas 
fossem consignadas nos instrumentos legais de 
planejamento e orçamento público.  
 
Periodicidade: mediação quadrienal realizada,  
a partir de 2013, nos anos de 2017 e 2021.   
 

 
Diretrizes estratégicas do Plano Municipal de Cultura 
consignadas no Plano Plurianual. 
 
Políticas culturais construídas com plena participação 
social e de forma colaborativa. 
 
sociedade civil empoderada, com participação nas 
decisões da área da Cultura. 
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[28] Conferências 

Municipais de Cultura 

realizadas em 2013, 

2017 e 2021. 

 

 

 
Quantidade de Conferências de Cultura 
realizadas. 
 
 
Fonte: 
- Secult 
 
Conceitos 
Conferência Municipal de Cultura: As 
conferências de Cultura são espaços de 
participação social onde ocorre a articulação 
entre Estado e sociedade civil para analisar a 
conjuntura da área cultural e propor diretrizes 
para a formulação de políticas públicas de 
Cultura, que conformarão os planos de cultura, 
nos seus respectivos âmbitos. A representação 
da sociedade civil será, no mínimo, paritária em 
relação ao poder público e seus delegados serão 
eleitos em pré-conferências municipais ou 
através da inscrição aberta aos munícipes que 
tenham interesse pela área. 
 
Situação atual: Realizada pela primeira vez em 
2009, a Conferência Municipal de Cultura de 
São Caetano do Sul contou com 15 pré-
conferências e a participação de mais de 400 
pessoas e a indicação de 22 delegados – mais do 
que a própria cidade de São Paulo. É necessário 
alterar artigo 10 da Lei 4904/2010 para 
atendimento da Meta 27 do PMC. 
 
Periodicidade: mediação quadrienal realizada,  
em 2013, 2017 e 2021.   
 

 
Políticas culturais construídas com plena participação 
social e de forma colaborativa. 
 
Setores e segmentos fortalecidos e articulados. 
 
sociedade civil empoderada, com participação nas 
decisões da área da Cultura. 
 
Alinhamento com o Sistema Nacional de Cultura e 
participação de São Caetano do Sul na consecução da 
Meta 49 do Plano Nacional de Cultura 
 
 



 

 

Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura de São Caetano do Sul 
Av. Goiás, 600, 4º andar, Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP | CEP: 09521-300 

Telefones: (11) 4232-1237 4232-1294 | cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

                                                                                               

124 

 

Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[29] Conselhos 

Municipais de Política 

Cultural e do 

Patrimônio Cultural 

mantendo sessões 

ordinárias mensais a 

partir de 2013. 

 

 

 

 
2. Quantidade de reuniões do conselho Municipal 

de Política Cultura realizadas. 
3.  

Quantidade de reuniões do Conselho de 
Patrimônio Cultural realizadas. 
 
Fonte: 
- Atas do Conselho Municipal de Política 
Cultural (Concult); 
- Atas do Conselho Municipal de Preservação 
do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental 
de São Caetano do Sul (Conprescs); 
- Secult. 
 
Conceito 
Conselho Municipal de Política Cultural: 
Instância colegiada de caráter permanente, 
consultivo e deliberativo, vinculada ao Poder 
Executivo, com sua estrutura pertencente ao 
órgão da Administração Pública Municipal 
responsável pela área da Cultura (que deverá 
dar apoio administrativo e garantir dotação 
orçamentária para seu funcionamento), 
composto por, no mínimo, 50% de membros 
da sociedade civil. Sua finalidade é a de atuar 
na formulação de estratégias e no controle 
da execução das políticas públicas culturais, 
na esfera municipal. 
 
Situação atual: O Concult foi criado em 2010 e 
está concluindo o primeiro biênio de mandato. 
O Conprescs também foi criado em 2010. 
 
Periodicidade: mediação anual a partir de 
2013. 
 

 
Políticas culturais construídas com plena participação 
social e de forma colaborativa. 
 
Setores e segmentos fortalecidos e articulados. 
 
Sociedade civil empoderada, com participação nas 
decisões da área da Cultura. 
 
Artistas e representantes da sociedade civil formados 
e informados acerca da área da Cultura.  
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Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[30] Conselho 

Municipal da 

Juventude criado e 

mantendo sessões 

ordinárias mensais a 

partir de 2014 e por 

toda a vigência do 

Plano Municipal de 

Cultura. 

 

 

 

 
Quantidade de reuniões do Conselho Municipal 
da Juventude realizadas.  
 
Fonte: 
- Atas do Conselho Municipal da Juventude; 
- Secult. 
 
Situação atual: A Coordenadoria Municipal da 
Juventude (Comjuv) é um órgão da 
Administração Municipal responsável pelas 
políticas para a Juventude e que está ligado á 
Secult. Administra a Estação Jovem – Centro de 
Referência para a Juventude. 
 
Periodicidade: mediação anual a partir de 
2013. 
 

 
Políticas culturais construídas com plena participação 
social do jovem e de forma colaborativa. 
 
Sociedade civil empoderada, com participação nas 
decisões da área da Cultura. 
 
O segmento jovem participativo na elaboração e 
monitoramento das políticas para a juventude. 
 

 

 

Meta Indicadores Resultados e Impactos 

 

[31] Participar, no 

mínimo, em 90% das 

reuniões do Núcleo de 

Cultura do Consórcio 

Grande ABC e demais 

instâncias de 

articulação regional a 

partir de 2013 e por 

toda a vigência do 

Plano Municipal de 

Cultura.  

 

 
Frequência  do Município nas reuniões do 
Núcleo de Cultura do Consórcio Grande ABC.  
 
Fonte: 
- Consórcio Grande ABC. 
- Secult. 
 
Situação atual: Nos últimos anos, São Caetano 
do Sul participou de forma ativa na cooperação 
e articulação regional, o que possibilitou 
compartilhamento de experiências, aproximação 
com o Governo do Estado e a realização de 
diversas ações regionais.  
 
Periodicidade: mediação anual a partir de 
2013. 
 

 
Políticas regionais de Cultura implantadas na Região 
do ABC. 
 
Ações conjuntas realizadas com a participação de 
municípios da região. 
 
Aumento da circulação de públicos, artistas e 
produção na própria região. 
 
Cadeias produtivas regionais desenvolvidas.  
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CAPÍTULO IX - ESTRUTURA DE GESTÃO 

O Plano Municipal de Cultura de São Caetano do Sul contará com as seguintes instâncias de gestão, 

organismos envolvidos e seus papéis: 

 

 

Instâncias de Gestão 

 

 

Envolvidos 

 

Papéis 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICO- 

INSTITUCIONAL 

 

SECULT – Secretaria Municipal de 

Cultura. 
 

CONCULT – Conselho Municipal de 

Política Cultural. 
 

CONPRESCS – Conselho Municipal 

de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental. 
 

CONSELHO DE GESTORES  
 

CONSELHO MUNICIPAL DA 

JUVENTUDE 
 

CEPLAN – Comissão Executiva do 

Plano Municipal 

 

 

 

 

 Apoio político e institucional à 

consecução do Plano; 

 Apreciação de cronogramas e orçamentos 

globais; 

 Acompanhamento e avaliação dos 

objetivos alcançados, por meio de metas 

e indicadores; 

 Tratamento de novas demandas 

 Recomendação de ajustes; 

 Monitoramento. 

 

 

 

 

 

EXECUTIVA-

INTERINSTITUCIONAL 

 

SECULT – Secretaria Municipal de 

Cultura 
 

Departamento de Cultura 
 

FASCS - Fundação das Artes 
 

FPM - Fundação Pró-Memória 
 

COMJUV - Coordenadoria Municipal 

da Juventude 
 

Centro de Referência da Dança 

 

 

 

 Pactuação de cronogramas e orçamentos 

específicos, do planejamento integrado e 

da atuação conjunta; 

 Monitoramento das metas e ações; 

 Avaliação dos resultados e processos; 

 Articulação Federativa. 

 Divulgação dos resultados; 

 Cooperação pelo desenvolvimento. 

 



 

 

Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura de São Caetano do Sul 
Av. Goiás, 600, 4º andar, Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP | CEP: 09521-300 

Telefones: (11) 4232-1237 4232-1294 | cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

                                                                                               

127 

ANEXO A – REFERÊNCIAS  
 

ALMEIDA, Antônio de. Experiências políticas no ABC paulista. Lutas e práticas culturais dos 

trabalhadores. Uberlândia: EDUFU, 2008.  
 

ANDRADE, Milton. Milton Andrade: depoimento [jul.1999]. Depoimento concedido em 06 de maio 

de 1995 no evento Vamos Falar de São Caetano. Transcrita e publicada na Revista Raízes nº 21. Julho 

de 1999. 
 

______. Milton Andrade: depoimento [jul.2005].  Entrevistadores: Priscila Perazzo, Herom Vargas, 

Eduardo Chaves e Daniele Barbosa. São Caetano do Sul: USCS, 2005. Entrevista concedida ao Núcleo 

de Pesquisa Memórias do ABC.  
 

______. Milton Andrade: depoimento [nov.2006].  Entrevistadores: Leandro de Moura e José 

Eduardo Martins. São Caetano do Sul: FASCS, 2006. Entrevista concedida para o Trabalho de 

Pesquisa Teatral. 
 

ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 1ª Publicação: 

1958 
 

AVELAR, Romulo. O Avesso da cena: notas sobre produção e gestão cultural. Belo Horizonte: 

Duo Editorial, 2008. 
 

AZANHA, José M. P. Autonomia da escola, um reexame. In: Alves, Maria L. & Devanil A. Tozzi 

(coords.) A autonomia e a qualidade do ensino na escola pública (São Paulo: F. D. E. Diretoria 

Técnica) Série Ideias Nº 16, pp. 37-46. 
 

AZEVEDO, Sérgio de. [Arte(gestão)educação] – Gestão Cultural e Pedagogia do Teatro no 

Programa Viva arte viva. Dissertação de Mestrado apresentada à Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, 2011. Orientação de Ingrid Dormien Koudela. 
 

BONDIA, Jorge Larrosa. A experiência e o saber da experiência. Revista Brasileira de Educação 

nº19. Janeiro/Fevereiro/Março/Abril de 2002. 
 

BRASIL. Convênios - principais informações para Estados e Municípios. Brasília: Tribunal de 

Contas da União, 2000. 
 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 

BRASIL. Lei Federal nº 9 424, de 24 de dezembro de 1996. Disponível em  

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9424.htm>. Acesso jan.2011. 
 

BRASIL. Lei Federal nº 5 692, de 11 de agosto de 1971. Disponível em  

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm>. Acesso jan.2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9424.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm


 

 

Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura de São Caetano do Sul 
Av. Goiás, 600, 4º andar, Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP | CEP: 09521-300 

Telefones: (11) 4232-1237 4232-1294 | cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

                                                                                               

128 

 

CALABRE, Lia. (org.). Políticas Culturais: reflexões e ações. São Paulo: Itaú Cultural, 2009. 
 

CÁTEDRA UNESCO DE POLÍTICAS CULTURALES Y COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DE GIRONA. La gestión cultural frente ao reto de la cooperación al desarollo. 3º Seminário 

Internacional de Gestão Cultural. 2007. Disponível em: 

<www.catedraunescoudg.com/seminario3/>. Acesso 28.jul.2010. 
 

CÁTEDRA UNESCO DE POLÍTICAS CULTURALES Y COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DE GIRONA. Educación, Cultura y Cooperación al Desarollo. 4º Seminário Internacional de Gestão 

Cultural. 2008. Disponível em: 

<www.catedraunescoudg.com/seminario4/>. Acesso 28.jul.2010. 
 

CÁTEDRA UNESCO DE POLÍTICAS CULTURALES Y COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DE GIRONA. El empleo em el sector cultural y su impacto em El desarollo sustenible. 5º Seminário 

Internacional de Gestão Cultural. 2009. Disponível em: 

<www.catedraunescoudg.com/seminario5/>. Acesso 28.jul.2010. 
 

CHAUI, Marilena. Cidadania cultural. O direito à cultura. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2006. 
 

CIDADES E GOVERNOS LOCAIS UNIDOS. Agenda 21 da Cultura. 2004 

<Disponível em www.agenda21culture.net> 
 

CUÉLLAR, Javier Pérez. (org.). Nossa diversidade criadora. Campinas, São Paulo: Papirus, Brasília: 

UNESCO, 1997. 
 

EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: Editora UNESP, 2005. 
 

FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 
 

______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra. 1998. 
 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  Índice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal. Rio de Janeiro: FIRJAN, 2011. Disponível em: 

http://www.firjan.org.br/IFDM/ 

Acesso out.2012. 
 

FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL. Programa Integrado de Educação e 

Formação Cultural. Plano para atuação na formação, difusão e circulação em teatro. 2009. 
 

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF). Relatório do Índice de 

Desenvolvimento Infantil.  Brasília: UNICEF, 2004. Disponível em: 

http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_10181.htm 



 

 

Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura de São Caetano do Sul 
Av. Goiás, 600, 4º andar, Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP | CEP: 09521-300 

Telefones: (11) 4232-1237 4232-1294 | cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

                                                                                               

129 

Acesso out.2012. 
 

GADOTTI, Moacir. A escola e o professor: Paulo Freire e a paixão de ensinar. São Paulo: 

Publisher Brasil, 2007.  
 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice/Editora Revista dos Tribunais, 

1990. 
 

HOUAISS, A; VILLAR, M de S.; FRANCO, F. M. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio 

de Janeiro: Objetiva. 2001. Disponível em <http://houaiss.uol.com.br>. Acesso maio.2011. 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE.  Perfil dos municípios 

brasileiros - pesquisa de informações básicas municipais (MUNIC). Rio de Janeiro: 2010a. 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE.  Produto Interno Bruto 

dos municípios : 2004-2008. Contas Nacionais número 33. Rio de Janeiro: 2010b.  

Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2004_2008/pibmunic2004_2008.p

df> 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE.  Suplemento de Cultura 

do Perfil dos municípios brasileiros - pesquisa de informações básicas municipais (Munic). Rio de 

Janeiro: 2007. 
 

MARTINELL, Alfons. As relações entre políticas culturais e políticas educacionais: para uma 

agenda comum. In: TEIXEIRA COELHO (org.). Cultura e Educação. São Paulo: Iluminuras, 2011.  
 

MARTINELL, Alfons. Politicas culturales. Apresentação realizada no Curso de especialização em 

Gestão Cultural. São Paulo: Universidade de Girona: Itaú Cultural, 2009. 
 

MARTINELL, Alfons. LÓPEZ, Taína. Políticas culturales y gestión cultural: Organum sobre los 

conceptos clave de la prática professional. Girona: Documenta Universitaria, 2007. 
 

MARTINELL, Alfons. Las relaciones entre políticas culturales y políticas educativas: una 

reflexión entre necesidad y la dificultad. Pubicación periódica de la Fundación Interarts – 

Observatori de Politiques Culturals Urbanes i Regionals. Karis, Barcelona, n. 11, dic. 2001a. 
 

MARTINELL, Alfons. La gestión cultural: singularidad profesional y perspectivas de futuro. 

Unidad Virtual de Información Cultural da Biblioteca Centro Cultural de España. 2001b.  <Disponível 

em http://www.cceproyectos.cl/uvic/?page_id=342>.  

Acesso 28.jul.2010. 
 

MARTINELL, Alfons. Agentes y Políticas Culturales. Banyoles, 1997-98. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2004_2008/pibmunic2004_2008.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2004_2008/pibmunic2004_2008.pdf


 

 

Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura de São Caetano do Sul 
Av. Goiás, 600, 4º andar, Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP | CEP: 09521-300 

Telefones: (11) 4232-1237 4232-1294 | cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

                                                                                               

130 

MARTIN-BARBERO, Jesus. Reconfiguraciones de la comunicación entre escuela y sociedad. In: 

TENTI FANFANI, E. (org.) Nuevos temas en la agenda de política educativa. Siglo Veintiuno, 

Editores: Buenos Aires, 2008. 
 

MEDICI, Ademir. Migração e Urbanização. São Paulo: Hucitec, 1993.  
 

MENESES, Ulpiano Bezerra. Os “usos culturais” da cultura – contribuição para uma abordagem 

crítica das práticas e políticas culturais. In: YÁZIGI, Eduardo e outros. Turismo, espaço, paisagem 

e cultura. São Paulo: Hucitec, 1996.  
 

MARTINS, José de Souza. A aparição do demônio na fábrica: origens sociais do Eu dividido no 

subúrbio operário. São Paulo: Editora 34, 2008. 
 

______. Subúrbio: vida cotidiana e história no subúrbio da cidade de São Paulo: São Caetano, do 

fim do Império ao fim da República Velha. São Paulo: Editora Hucitec, UNESP, 1992. 
 

MENDES, Murilo. Poesia completa e prosa. Volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. 
 

MINISTÉRIO DA CULTURA. Estruturação, Institucionalização e Implementação do 

Sistema Nacional de Cultura. Brasília: MINC, 2011. 
 

MONTESQUIEU, Charles L. O gosto. São Paulo: Iluminuras, 2005. 
 

NATALE, Edson (org.).  Guia Brasileiro de Produção Cultural. São Paulo: Natale M.P.A., 2001. 
 

OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL. Seminário Educação e Cultura. 2009. Vídeos 

disponibilizados pela equipe do Observatório Itaú Cultural em processo de publicação no site 

<www.itaucultural.org.br/observatorio> 
 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E 

A CULTURA. Metas Educativas 2021: a educação que queremos para a geração dos 

Bicentenários. Madri, Espanha, 2008. 
 

PASCUAL, Jordi. Ideias-chave sobre a Agenda 21 da Cultura. In: TEIXEIRA COELHO (org.).  A 

cultura pela cidade. São Paulo: Iluminuras: Itaú Cultural, 2008. 
 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Relatório do Índice de 

Desenvolvimento Humano - Municipal. Lisboa: PNUD, 2000. Disponível em: 

http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH-

M%2091%2000%20Ranking%20decrescente%20(pelos%20dados%20de%202000).htm 

Acesso out.2012. 
 

SÃO CAETANO DO SUL. I Conferência Municipal de Cultura. 2009 
 

SÃO CAETANO DO SUL. Lei Municipal nº 4 087, de 2002. Disponível em 

http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=HU_tuDNSvccC&oi=fnd&pg=PA7&dq=Jose+de+Souza+Martins+Suburbio&ots=-N9NYLKNiQ&sig=qogV53FuSfk3Yr41dDNSUxHinks
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=HU_tuDNSvccC&oi=fnd&pg=PA7&dq=Jose+de+Souza+Martins+Suburbio&ots=-N9NYLKNiQ&sig=qogV53FuSfk3Yr41dDNSUxHinks
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=HU_tuDNSvccC&oi=fnd&pg=PA7&dq=Jose+de+Souza+Martins+Suburbio&ots=-N9NYLKNiQ&sig=qogV53FuSfk3Yr41dDNSUxHinks


 

 

Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura de São Caetano do Sul 
Av. Goiás, 600, 4º andar, Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP | CEP: 09521-300 

Telefones: (11) 4232-1237 4232-1294 | cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

                                                                                               

131 

<http://administracao.saocaetanodosul.sp.gov.br/cidadania_leis/consulta.php>.  

Acesso jan.2011. 

SÃO CAETANO DO SUL. Lei Municipal nº 3 650, de 25 de março de 1998. Disponível em 

<http://administracao.saocaetanodosul.sp.gov.br/cidadania_leis/consulta.php>.  

Acesso jan.2011. 
 

SÃO CAETANO DO SUL. Lei Municipal nº 1 671, de 25 de abril de 1968. Disponível em 

<http://administracao.saocaetanodosul.sp.gov.br/cidadania_leis/consulta.php>.  

Acesso jan.2011. 
 

SÃO CAETANO DO SUL. Lei Municipal nº 156, de 3 de abril de 1951. Disponível em 

<http://administracao.saocaetanodosul.sp.gov.br/cidadania_leis/consulta.php>.  

Acesso jan.2011. 
 

SCHILLER, Friedrich. A Educação e Formação Cultural do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. 
 

TEIXEIRA COELHO (org.).  A cultura pela cidade. São Paulo: Iluminuras: Itaú Cultural, 2008. 
 

TEIXEIRA COELHO. La cultura, la sustentabilidad y la reconfiguració. In: Seminario 

Internacional El empleo en el Sector Cultural y su impacto en el desarrollo sostenible. Universidad de 

Girona - Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación / Laboratorio de Cultura y Turismo 

Fundación Barcelona Media – Centro de Innovación /AECID. Barcelona, del 7 al 9 octubre de 2009. 
 

______. A cultura e seu contrário. São Paulo: Iluminuras: Itaú Cultural. 2008. 
 

______. Política Cultural em nova chave: indicadores qualitativos da ação cultural.  Revista 

Observatório Itaú Cultural/OIC, n.3, (set./dez.2007). São Paulo, SP: Itaú Cultural, 2007.  
 

______. História natural da ditadura. São Paulo: Iluminuras, 2006. 
 

______. Esboços do Prazer. In: MONTESQUIEU, Charles L. O gosto. São Paulo: Iluminuras, 2005. 
 

______. Por uma política cultural contemporaneamente leiga. Palestra proferida no Colóquio 

Internacional cultura Século XXI, realizado em associação com o Fórum cultural Mundial em 28 e 29 

de junho de 2004 no Instituto Goethe São Paulo.  
 

______. Dicionário Crítico de Política Cultural. São Paulo: FAPESP: Iluminuras, 1997. 
 

______. Dicionário do brasileiro de bolso. São Paulo: Siciliano, 1991. 
 

______. O Que é Ação Cultural. São Paulo, Brasiliense, 1981. 

 

VENÂNCIO, Paula. A cena do subúrbio: o teatro como meio de comunicação da cultura local da 

região do ABC paulista (1961-1990). São Caetano do Sul: USCS/ Programa de Mestrado em 

Comunicação, 2012. 

http://administracao.saocaetanodosul.sp.gov.br/cidadania_leis/consulta.php
http://administracao.saocaetanodosul.sp.gov.br/cidadania_leis/consulta.php
http://administracao.saocaetanodosul.sp.gov.br/cidadania_leis/consulta.php
http://administracao.saocaetanodosul.sp.gov.br/cidadania_leis/consulta.php


 

 

Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura de São Caetano do Sul 
Av. Goiás, 600, 4º andar, Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP | CEP: 09521-300 

Telefones: (11) 4232-1237 4232-1294 | cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

                                                                                               

132 

Plano Municipal de Cultura de São Caetano do Sul 2013/2022 
 

Município de São Caetano do Sul 
 

Prefeito: José Auricchio Junior 
 

Secretaria Municipal de Cultura (Secult) 

Secretária: Adriana Sampaio  

Diretor: Clóvis Antonio Esteves 

Coordenadora do Plano: Adriana Sampaio  

Núcleo Executivo Municipal: Ana Paula Bernardes, Erika Martin Doja, Paulo Moura e Sérgio de Azevedo 

 

Conselho Municipal de Política Cultural (Concult) - Biênio 2011- 2012 

Titulares da Sociedade Civil: Diego Cavalcante Urbaneja, Erike Laerte Busoni, Geraldo José dos Santos, Lara Salviate Debeus, Lenilson 

José da Silva, Magali Costa, Neli das Neves Guiguer e Thiago da Silva Lima Rosa. Titulares do Poder Público: Adriana Sampaio, João 

Alberto Tessarini, Ricardo de Carvalho, Sérgio de Azevedo e Thiago Correia Mata 

 

Suplentes da Sociedade Civil: Daniel Vaz Freire, Francisco Carlos Cabrera Lopes, George Henrique R. Vilches, Luiz Carlos Gimenes, 

Marcos Júlio Aguiar, Paulo Sakopniak de Camargo, Ricardo Penachi de Camargo, Roberta Zetone, Thomas da Silva Lima Rosa, Willian 

Batista da Silva. Suplentes do Poder Público: Liana Crocco, Luiz Antônio Cicaroni, Paulo Moura, Sandra Regina Bittancourt Gouveia e 

Sueli Bimbachi 

 

 

A elaboração deste Plano de Cultura contou com o apoio do Ministério da Cultura - Secretaria de Articulação Institucional, por meio 

do Programa de Fortalecimento Institucional para Implementação de Sistemas de Cultura. 

 

 

Ministério da Cultura 
 

Ministra da Cultura: Marta Suplicy 
 

Secretaria de Articulação Institucional (SAI) 
Secretário: João Roberto Costa do Nascimento (Roberto Peixe) 

Diretor do SNC e Programas Integrados: Bernardo Novais da Mata Machado 

Coordenadora Geral de Instrumentos de Gestão do SNC: Ângela Andrade 

 

 

A Universidade Federal da Bahia, por meio da Escola de Administração, prestou serviço de consultoria técnica ao Projeto, 

desenvolvendo a metodologia para a elaboração dos Planos Municipais de Cultura.   

 

Universidade Federal da Bahia 
 

Reitora: Prof. Dora Leal Rosa 
 

Equipe de Consultores 

Coordenador Geral do Projeto: Ernani Coelho Neto   

Coordenador Técnico: Vicente Federico   

Analista Técnico de São Caetano do Sul: Sérgio de Azevedo    

Consultora convidada: Neuza Hafner Britto   

Analista Técnica: Kátia Costa  

Analista Técnica: Luana Vilutis  

Analista Técnico: Marcelo Cruvinel 



 

 

Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura de São Caetano do Sul 
Av. Goiás, 600, 4º andar, Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP | CEP: 09521-300 

Telefones: (11) 4232-1237 4232-1294 | cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

                                                                                               

133 

Contato 
 

 

Ministério da Cultura - MinC 

www.cultura.gov.br 

http://blogs.cultura.gov.br/snc/ 

 

 

Universidade Federal da Bahia - UFBA 

www.ufba.br 

http://www.adm.ufba.br/ 

 

 

Projeto Minc-UFBA 

www.planomunicipaldecultura.com.br 

planosmunicipais@gmail.com 

 

 

Município de São Caetano do Sul 

www.saocaetanodosul.sp.gov.br 

www.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult 

www.fascs.com.br 

www.fpm.org.br 

concultscsul.wordpress.com/tag/concult/ 

cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br 

planomunicipalsaocaetanodosul@gmail.com 

 

 

 


