
1a. Divulgar o projeto nas comunidades, não só 
nas escolas;

1b. Incentivar e despertar o interesse pela música, 
através de concertos didáticos nas escolas e nas 
comunidades;

1c. Expandir e interiorizar o Projeto da Música.

2a. Concha acústica móvel (que possa ser usada 
em destintos locais);

2b. Sonorização apropriada para canto coral;

2c. Estrados praticáveis em níveis com, no mínimo, 
quatro degraus para canto coral e apresentações 
em geral "escada".

Dar continuidade aos Projetos da Música 
Instrumental – Banda Municipal, Orquestra 
de Sopros e Orquestra Jovem Municipal, 
fanfarras percursivas escolares e formação 
musical.

Prefeitura, ACINP, 
Escolas, ACPMS, 
Associações 
Culturais

EE

PLANO DE AÇÕES EIXO TEMÁTICO: MÚSICA
PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE NOVA PETRÓPOLIS 2023-2033

AÇÃO 
N.

O QUE FAZER COMO FAZER PARCEIROS PARA 
EXECUÇÃO

Legenda Status  -  E: executado  EE: em execução  AE: a executar

STATUS PRAZO OBS.

dez/22 Contínuo

dez/23 Contínuo

1

2
Valorizar os coros e coristas de Nova 
Petrópolis, oferecendo estruturas adequadas 
para as apresentações.

Prefeitura, ACINP e 
Entidades Culturais AE



3

Sensibilizar o poder público, entidades de 
classe e iniciativa privada sobre o 
funcionamento e a importância dos coros, 
bandas (todos os estilos), orquestras e 
músicos solos (profissionais e amadores que 
cantam sozinhos).

Organizar encontros/reuniões com as diferentes 
entidades, para divulgar os projetos, disponibilizar 
materiais didáticos e explicativos.
Programar encontros/reuniões:
1 – Poder Público
2 – Entidades de Classe
3 – Comunidades
4 – Iniciativa Privada
* Realizar ampla divulgação nas mídias sociais.

Prefeitura
ACINP, escolas, 
Associações 
Culturais, imprensa 
escrita, emissoras 
de rádio, e 
estabelecimentos 
comerciais

AE dez/23 Contínuo

4a. Fazer levantamento dos instrumentos 
necessários para o bom funcionamento da Banda 
Municipal e das orquestras; 

4b. Elaborar projetos de captação de recursos para 
execução do proposto;

4c. Elaborar um termo de cedência e 
responsabilidade para as orquestras e para a 
Banda Municipal, bem como para os músicos.

5

Promover maior integração entre o 
Departamento de Cultura e a Secretaria de 
Turismo na elaboração dos eventos, 
buscando a participação mais ativa de 
ambos e a valorização dos grupos locais.

Planejar os eventos em conjunto, utilizando os 
grupos culturais locais.

Departamento de 
Cultura e Secretaria 
de Turismo

AE A partir de 
2024

6

Promover eventos e disponibilizar espaços 
para poder proporcionar apresentações em 
conjunto de mais segmentos locais da área 
musical para promover maior integração 
entre os mesmos (formar grandes corais e 
grandes orquestras e entre os demais eixos).

Promover festivais e encontros de vários 
segmentos da música (corais, bandas, conjuntos, 
cantores solos, duplas, orquestras) no mesmo 
evento.

Departamendo de 
Cultura EE A partir de 

2024

7a. Contratar colaboradores com conhecimento e 
atuação na área cultural;

7b. Contratar pessoa especializada na elaboração 
de projetos.

A partir de 
2024

dez/23 Contínuo4

Adquirir instrumentos musicais para as 
orquestras e Banda Municipal. Para melhor 
desenvolvimento de todos os grupos 
musicais do município e aulas com os alunos 
dos projetos.

Prefeitura, iniciativa 
privada, Governo 
Estadual e Federal, 
Associações 
Culturais,  Leis de 
Incentivo à Cultura, 
Maestros das 
orquestras e banda 
municipal.
e professores de 
música

EE

7 Aumentar o efetivo de colaboradores no 
Departamento/Secretaria de Cultura. Prefeitura AE



8a. Elaborar projetos de incentivo à cultura;

8b. Contratar assessoria, para elaborar e 
acompanhar a execução dos projetos.

jul/25 Contínuo8
Dar continuidade para a manutenção e 
aperfeiçoamento dos grupos musicais 
existentes e criação de novos.

Prefeitura e 
Associações 
Culturais

EE



1 Criar a Film Commission.
Realizar estudos de impacto socioeconômico e 
definição de políticas de atuação da Film 
Commission.

Eixo e Conselho de 
Cultura; Secretarias 
Municipais de 
Educação, Turismo, 
Indústria e Comércio 
e Gabinete

EE jan/23

2a. Oferta de oficinas de criação e operação de 
equipamentos; de planejamento e produção de 
fotografia e audiovisual;

2b. Criar um espaço de exibição/competição das 
produções.

3
Criar o programa de formação de 
professores para atuar no ambiente de 
produção do audiovisual.

Ofertar atividades formativas e de qualificação para 
professores das escolas municipais e estaduais. 

Eixo e Conselho de 
Cultura; Secretaria 
Municipal de 
Educação

AE jul/23

jul/23  Contínuo (2 
vezes ao ano)2

Estimular os jovens a desenvolver 
habilidades no segmento do eixo, 
aprimorando técnicas para ampliar o poder 
criativo.

Departamento de 
Cultura, Secretarias 
de Educação e de 
Turismo, Conselho 
de Cultura, 
profissionais locais

AE

PLANO DE AÇÕES EIXO TEMÁTICO: VÍDEO, CINEMA E FOTOGRAFIA
PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE NOVA PETRÓPOLIS 2023-2033

AÇÃO 
N.

O QUE FAZER COMO FAZER PARCEIROS PARA 
EXECUÇÃO STATUS PRAZO OBS.

Legenda Status  -  E: executado  EE: em execução  AE: a executar



4
Incentivar a produção de conteúdos locais 
em diversas temáticas.

Criar mecanismos de incentivo à realização 
audiovisual que incrementem as políticas estadual 
e nacional do setor.

Departamento e 
Conselho de 
Cultura; Secretarias 
Muncipais e 
Estaduais do setor; 
instâncias nacionais 
de fomento

AE jan/24

5

Oportunizar maior contato e conhecimento 
da arte da fotografia e do audiovisual pela 
comunidade. Ampliar os espaços de 
conhecimento para os artistas e comunidade  
locais.

Realizar oficinas, exposições, concursos e 
atividades correlacionadas ao eixo que estimulem 
o desenvolvimento de ações ligadas a fotografia e 
audiovisual.

Departamento de 
Cultura, Secretarias 
de Educação e de 
Turismo, Conselho 
de Cultura, 
profissionais locais

AE nov/24 Contínuo (2 
vezes ao ano)

6a. Realizar mostras e exposições de fotografias e 
vídeos locais, regionais e nacionais;

6b. Ampliar a oferta de sessões de 
mostras/festivais audiovisuais e de salas de 
exposição de fotografias. (Oferta de atividades 
correlacionadas e produção).

jul/25 Contínuo (1 
vez ao ano)6

Realizar eventos como Semana do Cinema, 
Vídeo e Fotografia, com a participação de 
profissionais relevantes em, âmbito nacional 
e internacional.

Conselho de 
Cultura, secretarias 
municipais de 
Educação e 
Turismo, Instituto 
Estadual de Cinema, 
Secretrias Estaduais 
de Educação, 
Cultura e Turismo, 
IES

AE



1a. Adicionar cultura aos eventos e atrativos 
turísticos;

1b. Promover a formação de condutores e guias de 
turismo com informações culturais.

2
Empreender ações de resguardo visando o 
tombamento do ambiente natural e 
paisagístico do Morro Malakoff.

Desenvolver os estudos Aplicar a Lei Municipal 
4543/2015 - Artigo 21: Vigilância constante do 
espaço natural.

Secretaria de 
Planejamento, 
Secretaria 
deTurismo, CMPPC, 
COMTUR, Circuito 
Malakoff, Secretaria 
de Meio Ambiente, 
Sebrae, Sicredi, 
SEMA RS

EE dez/24

3 Criar um plantão comunitário e voluntário 
com um número para denúncias.

Organizar um sistema de proteção ao patrimônio 
que possa acionar os órgãos legais.

Secretaria de 
Planejamento, 
Secretaria 
deTurismo, 
Conselho de 
Cultura, COMTUR, 
Circuito Malakoff, 
Secretaria de Meio 
Ambiente

AE jul/24

STATUS PRAZO OBS.

PLANO DE AÇÕES EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO
PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE NOVA PETRÓPOLIS 2023-2033

AÇÃO 
N.

O QUE FAZER COMO FAZER PARCEIROS PARA 
EXECUÇÃO

Legenda Status  -  E: executado  EE: em execução  AE: a executar

dez/24 Contínuo1 Qualificar / aprimorar a integração do turismo 
com a cultura.

COMTUR, Conselho 
de Cultura, 
entidades e 
associações 
conveniadas

EE



4a. Manter a fiscalização do acervo dos museus;

4b. Fazer levantamento do inventário do acervo.

5 Alterar a legislação para promover a 
preservação de edificações inventariadas.

Criar instrumentos urbanísticos para aquisição ou 
permuta para utilização de imóveis e restauração 
de edificações (compra índice / transferência de 
índices).

Prefeitura, Câmara 
de Vereadores e 
comunidades

AE dez/25

6a. Elaborar mecanismos de regulação do 
patrimônio histórico e preservação da paisagem 
(contemplado na revisão do Plano Diretor);

6b. Roteiros turísticos / culturais;

6c. Conferir e definir instrumentos de controle do 
acervo do Museu Municipal do Parque.

7 Revisar a lei da publicidade das placas de 
ruas/rodovias.

Revisar a lei de publicidade com incentivo para a 
fiscalização e execução.

COMTUR, Conselho 
de Cultura e 
Secretaria de 
Planejamento

AE jul/26

8 Ampliar a parceria com universidades e 
instituições.

Estimular pesquisas aplicadas e elaborar estudos 
locais.

Universidades e 
instituições de 
ensino

EE dez/26 Contínuo

jan/266 Elaborar políticas de preservação. Conselho de Cultura 
e COMTUR AE

jan/254 Criar política de preservação do acervo 
municipal.

Secretaria de 
Cultura, biblioteca, 
Poder Executivo, 
Conselho Municipal 
de Cultura

AE



9a. Atualizar os meios de comunicação, 
complementar, padronizar e informatizar os dados 
existentes para disponibilizar de forma clara e 
simples ao público;

9b. Divulgar continuamente em colunas especiais 
das mídias locais informações históricas;

9c. Transferir o Arquivo Histórico do município para 
um local seguro e acessível à todos;

9d. Resgatar história e acervo de terceiros;

9e. Promover a política de valorização do arquivo;

9f. Ampliar as atividades de divulgação;

9g. Buscar a ampliação de acervo e equipe;

9h. Promover a sensibilização de particulares / 
doações.

10a. Fazer uma sensibilização prévia com a 
comunidade;

10b. Fazer levantamento do patrimômio imaterial;

10c. Atualizar levantamento de imóveis (incluir 
taipas, cemitérios, etc.);

10d. Realizar encontro com os proprietários e 
inventariar os bens.

9 Promover as ações e estrutura do arquivo 
histórico. Prefeitura EE dez/26 Contínuo

10 jan/28Atualizar o inventário do Patrimônio.

CAU, IAB, IPHAE, 
IPHAN, Sebrae, 
Sicredi, instituições 
de ensino e 
escritórios 
especializados   

AE



11a. Contratar (ou fazer parceria com 
Universidade) para que sejam feitos registros de 
História Oral;

11b. Retomar elementos da origem, tradições e 
costumes.  Utilizar objetos, fotos, elementos 
culturais, depoimentos, vivências, tradições e 
costumes para o registro de cada comunidade, 
tornando a comunidade responsável pela 
conservação e divulgação de sua história.

12 Ampliar o intercâmbio com regiões 
germânicas.

Promover a integração e a busca de conhecimento. 
Captação de melhoramentos / troca de 
experiências.

Governos 
internacionais, 
redes de ensino, 
consulado, setor 
cultural

EE jul/29 Contínuo

13a. Promover capacitação de gestores culturais;

13b. Assessorar a elaboração de projetos e 
propostas culturais de captação de recursos.
14a. Construir edificações apropriadas para 
assegurar o acervo dos museus; Museu Municipal, 
Moinho Rasche e Pastor Evers;
14b. Desenvolver campanhas de arrecadação de 
acervo (ação com eventos); Formação de 
Profissionais;

14c. Incentivar museus particulares;

14d. Promover exposições / espaços de memórias. 
(Ex.: acervo pessoal Normelio Deppe).

15a. Realizar cursos de capacitação / 
conscientização; 

15b. Elaborar cartilha de bens inventariados;

15c. Reconhecer a identidade germânica.

jan/28 Contínuo11
Incentivar a produção e registro das 
comunidades, para valorizar o patrimônio 
cultural - material e imaterial - e natural.

Grupos folclóricos, 
corais, sociedades, 
associações

EE

julho 2029 Contínuo13

14 Valorizar e incentivar museus.
Prefeitura, IPHAE, 
IPHAN e 
comunidade

AE

Potencializar a elaboração de projetos e 
celebração de convênios.

Governo do Estado, 
Prefeitura e 
Institutos Culturais

EE

janeiro 2030

julho 2029

15 Estimular a preservação do patrimônio  
cultural - material e imaterial - e natural. 

CAU, IAB, IPHAE, 
IPHAN, instituições 
de ensino e 
escritórios 
especializados

AE Contínuo



1
Criar, divulgar e manter as informações 
sobre a agenda cultural e de eventos  
sempre atualizada no Site da Prefeitura.

Abastecer e divulgar a agenda constantemente e 
evitar a colisão das datas (calendário online).

Departamento de 
Cultura e 
Comunicação da 
Prefeitura

EE dez/22 Contínuo

2a. Buscar parcerias com instituição reconhecida a 
fim de fazer pesquisas e  identificar remanescentes 
indígenas (sítios arqueológicos);

2b. Promover a criação de espaço de preservação, 
histórico e divulgação do resultado das pesquisas;

2c. Realizar um estudo da composição étnica do 
municipio.

3 Aumentar a visibilidade do artesanato.
Estudar uma forma de instituir uma feira 
permanente de artesanato (vila do artesão) em 
local bem centralizado (Rua Coberta, Praça,...).

Prefeitura, SMCCD e 
Secretaria de 
Planejamento, 
Turismo

AE jul/23

4
Viabilizar a participação em feiras e eventos 
fora do município divulgando o artesanato e 
o município.

Apoiar as iniciativas organizadas com foco de 
participação em feiras e eventos fora do município, 
principalmente em relação a transporte.

Prefeitura, SMCCD e 
Secretaria de 
Planejamento, 
Turismo

AE nov/23

5
Contratar um profissional para registrar as 
informações sobre folclore, a memória viva, 
fazer registro da oralidade.

Fazer entrevistas e registrar as informações gerais 
do município.

SMECD e 
Associações 
Culturais

AE dez/23

2

Secretaria de 
Educação e Cultura, 
estudantes  e 
acadêmicos

AE jun/23Desenvolver e incentivar pesquisas sobre a 
história indígena de Nova Petrópolis.

STATUS PRAZO OBS.

PLANO DE AÇÕES EIXO TEMÁTICO: FOLCLORE
 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE NOVA PETRÓPOLIS 2023-2033

AÇÃO 
N.

O QUE FAZER COMO FAZER PARCEIROS PARA 
EXECUÇÃO

Legenda Status  -  E: executado  EE: em execução  AE: a executar



6
Otimizar ao máximo a utilização do talento 
dos artesãos na decoração dos eventos 
municipais.

Avaliar temas decorativos que possam utilizar 
material produzido pelos artesãos locais.

Prefeitura, SMCCD e 
Secretaria de 
Planejamento, 
Turismo

EE dez/23 Contínuo

7

Criar organograma para distribuição de 
tarefas referentes ao Festival de Folclore, 
que ocupa muito tempo do Departamento de 
Cultura do município. 

Levar o assunto para debate na Conferência e 
achar solução, seja contratando mais pessoas 
temporariamente, seja repassando o evento para 
uma possivel Fundação.

Secretaria de 
Educação e Cultura EE dez/23

8a. Instituir o Dia do Bolão para o Estudante 
(convidando o estudante a vir na sociedade e 
praticar o bolão, com adaptações se necessário;

8b. Realizar o campeonato mirim de bolão e bolão 
de corda;

8c. Incentivar o ensino sobre os jogos germânicos 
na escola e na comunidade durante a semana do 
folclore.

9
Proporcionar uma boa qualidade de vida aos  
idosos por meio do folclore e cultura em 
geral.

Oferecer aulas de danças de salão aos integrantes 
de grupos e público de terceira idade.

Secretaria de 
Educação e Cultura AE dez/23

10a. Autenticidade na prática de festejos juninos. 
Direcionar os assuntos ligados a festa observando 
a originalidade, as diferenças regionais brasileiras 
e a preocupação com a não ridicularização da 
figura do colono/caipira;

10b. Promover uma agenda, dentro de outro 
evento importante, sobre o assunto, trazendo 
folclorista renomado para abordar esse assunto 
para grupos culturais e diretores de escola.

dez/23

8 Dar mais evidência aos esportes tradicionais 
considerados culturais.

Secretaria de 
Educação e Cultura AE

10

Realizar ações de conscientização e 
esclarecimento sobre o sentido das Festas 
Juninas para que não haja confusão 
generalizada sobre o seu conceito.

Secretaria de 
Educação e Cultura AE

dez/23



11a. Oferecer aulas de folclore aos alunos, até o 5º 
ano;

11b. Dispor de uma professora ou estagiária que 
possa dar aulas de folclore nas escolas municipais.

12
Viabilizar um espaço destinado a divulgação 
da história do movimento folclórico.

Buscar um espaço (casas do Parque) dedicado 
exclusivamente ao folclore.

Entidades culturais, 
Parque Aldeia do 
Imigrante e SMECD

AE mai/25

13
Promover interação entre os artesãos para o 
aumento da visibilidade de suas produções.

Instituir a "Mostra Anual do Artesão", na rua coberta 
com comercialização de obras, feira e oficinas.

Prefeitura, SMCCD e 
Secretaria de 
Planejamento, 
Turismo

AE nov/28

dez/2311 Ofertar oficinas de contraturno nas escolas e 
no Espaço Mais Cultura sobre Folclore.

Secretaria de 
Educação e Cultura 
e entidades

AE



1
Fiscalizar, dentro das feiras, o que são de 
fato peças artesanais.

Fiscalizar as peças que são comercializadas nas 
feiras de artesanato. (Sugestão: usar identificação 
ou crachá).

Departamento de 
Cultura e Secretaria 
de Turismo

AE jun/23 Contínuo

2

Melhorar a transmissão dos editais de 
incentivo a cultura para os artistas locais; 
mapear os artistas e artesãos de diferentes 
áreas técnicas do município e catalogar suas 
informações.

Enviar a informação, através de catálogo digital, 
divulgando por mídia escrita e falada.

Departamento de 
Cultura, redes 
sociais, Rádio 
Imperial e jornais do 
município

AE jun/23 Até junho de 
2024

3a. Prever verba para agentes culturais;

3b. Contratar para arte e suas linguagens.

4
Construir um ateliê comunitário para a 
realização das práticas artísticas.

Construir, ambientar e equipar um espaço, com 
equipamentos como cavalete, prensa para 
xilogravura, forno para queima de argila e 
cerâmica, prateleiras e outros utensílios. OBS. 
Biblioteca Pública. Sugestão: Centro de Eventos.

Departamento de 
Cultura e Secretaria 
de Obras

AE dez/24

STATUS PRAZO OBS.

PLANO DE AÇÕES EIXO TEMÁTICO: ARTES PLÁSTICAS
 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE NOVA PETRÓPOLIS 2023-2033

AÇÃO 
N.

O QUE FAZER COMO FAZER PARCEIROS PARA 
EXECUÇÃO

Legenda Status  -  E: executado  EE: em execução  AE: a executar

dez/23 Contínuo3
Incentivar os artistas e os artesãos locais 
(sem voluntariado).

Departamento de 
Cultura AE



5a. Contratar profissionais através de editais e 
utilizar espaços públicos para qualificar o grupo de 
arte e de artistas interessados no plano de ação 
cultural;

Prefeitura Municipal

5b. Mobilizar nas escolas do município a 
apreciação, sensibilização, açoes e visitação aos 
eventos artísticos dentro e fora do município;

Escolas públicas e 
privadas parceiras

5c. Prever verba através do orçamento anual para 
pagar profissionais que irão ministrar os cursos; Sicredi

5d. Determinar, a cada ano, um tempo para os 
cursos de arte (por exemplo, 2 meses); Cooperativas

5e. Integrar escola pública e privada através de 
exposições na busca de novos talentos; Empresas

5f. Ampliar a conscientização sobre o valor da 
produção artística pessoal e coletiva.

Departamento de 
Cultura

6
Ampliar espaço para exposição das peças 
produzidas.

Promover exposição na Rua Coberta, mostras em 
eventos da Prefeitura e em outros eventos de Nova 
Petrópolis e de outros municípios.

Departamento de 
Cultura e Secretaria 
de Turismo

AE
1º 

semestre 
de 2024

Ao longo 
de 2023AE Contínuo

Promover cursos e qualificação desde as 
escolas até cursos profissionais, em diversas 
modalidades, que envolvam arte e 
artesanato.

5



7a. Identificar e estabelecer junto à Secretaria de 
Cultura quais os espaços disponíveis existentes, 
para eventos que envolvem as atividades artísticas 
(Espaço Mais Cultura, Parque do Imigrante, Casa 
Amarela, Centro de Eventos, restaurantes 
parceiros); ou

7b. Construir ou adaptar o centro existente, 
considerando as necessidades de cada linguagem 
e com os materiais adequados.

8a. Propiciar espaço para exposições;

8b. Criar bolsas de incentivo e editais;

8c. Divulgar na imprensa escrita e falada.

9a. Escolher os espaços;

9b. Definir as datas /  épocas de realização e incluir 
no calendário de eventos.

10a. Diminuir taxas e aluguéis;

10b. Selecionar oficineiros para ministrar cursos, 
atualizando e divulgando técnicas variadas; 

10c. Formar grupos de trabalho para repensar 
ideias sobre produtos de artesanato; 

10d. Pesquisar técnicas e artistas do município e 
de fora do município que contribuam para formar 
novos talentos;

10e. Determinar calendário, junto com a Secretaria 
de Turismo (eventos parceiros).

fev/25

dez/24

Distribuir 
cursos ao 
longo do 

período de 10 
anos. 

Atividades 
renováveis 

por semestre.

Construir um centro cultural ou definir 
espaços para eventos diversificados  
(diferentes linguagens  / exposições, cursos, 
feiras, oficinas).

Prefeitura Municipal, 
Departamento de 
Cultura, Sicredi, 
lojas parceiras, 
restaurantes

AE

Calendário 
oficializado e 

divulgado 
permanentem
ente no prazo 

de 10 anos

dez/24

Fortalecer o artesão local e as atividades 
relacionadas ao artesanato em geral 
(marcenaria, tecelagem e tricô, bordado, 
pintura Bauer e estilo germânico, pintura em 
cerâmica).

Departamento de 
Cultura e Secretaria 
de Turismo

AE

Diversificar os espaços culturais para 
exposições de arte (constância nas 
exposicões).

Departamento de 
Cultura AE

7

9

10

dez/248
Incentivar jovens artistas para o mundo da 
arte. (Mercado de Arte).

Secretaria de 
Educação e Cultura AE



11a. Realizar projetos para apresentação 
entidades, com proposta de pintura nas praças, 
muros, paredes, banco etc. em consonância com 
as questões decorativas germânicas ou outras;

11b. Realizar reuniões para proposição desta data, 
entre o movimento Hip Hop e o Departamento de 
Cultura;

11c. Elaborar projetos anuais para: valorizar 
espaços públicos do município; incentivar o 
cuidado com a propriedade privada (pintura, 
jardinagem, decoração de janelas, decorações 
temáticas etc.);

11d. Valorizar a mão de obra e o trabalho criativo 
de pintores de paredes do município, criando 
oportunidade de mostra pública do trabalho em 
equipe;

11e. Elaborar concursos para decoração de 
janelas e portas, ao estilo dos povos imigrantes.

12
Projetar e fomentar o evento: Arte Nova, 
divulgando um artista parceiro.

Projeto de divulgação do trabalho de um artista 
conhecido, convidado para participar dos eventos 
do município, por um artista local.

Prefeitura, artistas e 
Sicredi, lojas e 
comércio parceiro

AE dez/24

13a. Promover cursos e seminários para discussão 
e capacitação dos professores de arte do 
município;

13b. Oferecer workshops e oficinas de capacitação 
para os professores.

11

Dar novos significados à Arte Urbana, 
Retomando o Dia Municipal do Hip Hop, 
incentivando murais e grafites; integraando 
as modalidades contemporâneas e ação do 
Grafite/Mural com a identidade Germânica. 
Valorizar a mão de obra capacitada para a 
pintura mural e de grandes proporções.

Secretaria de 
Cultura, Prefeitura, 
lojas de tintas, 
arquitetos, 
grafiteiros, Sebrae, 
escolas do 
município, 
moradores em geral, 
fotógrafos

dez/24AE

Eventos 
anuais 

renovados ao 
longo dos 10 

anos

AE13 Capacitar professores de arte.

Secretaria de 
Educação e Cultura, 
Universidades 
(UCS, FEVALE), 
Org. Arte Educação 
(através da UCS)

dez/24



14b. Expor trabalhos dos artistas em locais 
pequenos como cafés, restaurantes, comércio, 
lojas de decoração, etc.;
14b. Capacitar espaço, buscar parcerias (doações) 
e consolidar o cuidado e preservação históricos 
através de um museu atualizado do imigrante 
germânico.

15
Modificar o nome do eixo de Artes Plásticas 
para Artes Visuais.

Modificar o nome, porque Artes Plásticas não 
engloba todas as artes específicas dessa área. 
Sugestão: artes visuais. porque é mais abrangente 
e contemporâneo.

Cultura AE dez/24

16
Criar um inventário do acervo cultural da 
cidade.

Preservar/criar produções e a história dos artistas 
que vivem ou viveram no município.

Arquivo histórico, 
comunidade e 
historiadores

AE dez/24

Contínuo14 Criar espaço para museu municipal.

Prefeitura, 
moradores e 
doadores, Sicredi, 
Escolas Municipais, 
empresários

AE dez/24



1
Fortalecer o CMPPC como órgão misto 
norteador das políticas culturais do 
município.

Levar para debate no Plano e na Conferência de 
Cultura.

CMPPC, 
Prefeitura/Secretaria 
de Ed. e Cultura

EE Já executado

2
Valorizar e ampliar o acervo de imagens do 
Arquivo Municipal.

Incentivar pesquisas e trabalhos de conservação 
do acervo, com aquisição de equipamentos e 
materiais adequados à preservação.

Departamento de 
Cultura; Secretaria 
de Educação, 
Gabinete do Prefeito

EE fev/23 Contínuo

3
Estabelecer o período de 01 de março a 30 
de abril para a realização anual da 
Conferência Municipal de Cultura.

Definir as datas limites para a convocação da 
Comunidade Cultural, publicação das diretrizes de 
funcionamento, forma e prazo para envio de 
proposições, no periodo que antecede a realização 
da Conferencia anual.

CMPPC, 
Prefeitura/Secretaria 
de Ed. e Cultura

EE abr/23

4
Divulgar, anualmente, o andamento das 
metas do Plano de Açõe do Plano Municipal 
de Cultura.

Divulgar anualmente todos os objetivos atingidos e 
não atingidos conforme prazos estabelecidos no 
Plano de Cultura, apontando as estratégias para o 
atendimento dos pontos não realizados. (O 
relatório anual deve ser disponibilizado até 30 dias 
antes da Conferência Municipal de Cultura).

CMPPC, 
Prefeitura/Secretaria 
de Ed. e Cultura

AE abr/23

5 Apresentar projetos para busca de parcerias 
e convênios.

Buscar, de forma contínua, firmar convênios com 
órgãos da área cultural como IPHAN, IPHAE, 
SEDAC, Museus, Institutos, Universidades, 
buscando aproveitar as oportunidades e beneficios 
que essas órganizações tem a oferecer.

Prefeitura Municipal, 
IPHAN, IPHAE, 
SEDAC, Museus, 
Institutos, 
Universidades, entre 
outros

AE mai/23 Contínuo

PLANO DE AÇÕES: GERAL
 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE NOVA PETRÓPOLIS 2023-2033

AÇÃO 
N. O QUE FAZER COMO FAZER PARCEIROS PARA 

EXECUÇÃO STATUS PRAZO OBS.

Legenda Status - E: executado EE: em execução AE: a executar



6a. Fomentar apresentações dos grupos culturais 
em outros municípios do Estado, Brasil e Cone Sul - 
Portal da Cultura; 

Prefeitura AE jul/23 Contínuo

6b. Proporcionar viagens dos grupos culturais 
locais aos eventos fora de Nova Petrópolis, através 
de auxílio no transporte. Abrir editais.

Prefeitura AE jul/23 Contínuo

7

Criar fóruns de discussão entre os artistas, 
agentes culturais e interessados, de forma 
continuada, para integrar, desenvolver e 
planejar as pautas culturais do municipio.

Criar cronograma anual ou semestral para os 
encontros.Criar editais para projetos locais.

Prefeitura, 
profissionais da 
área, promotores de 
eventos

AE dez/23 Contínuo

8
Criar o cadastro municipal dos artistas, 
artesãos, produtores e agentes culturais de 
NP com dados completos.

Criar uma plataforma online ligada à Prefeitura 
com cadastro disponível. (Ter junto o link do 
cadastro da SEDAC).

Prefeitura e CMPPC AE dez/23 Contínuo

9

Conscientizar o meio empresarial da 
importância do constante crescimento 
cultural do município criando um 
Departamento de Cultura na ACINP.

Fazer um estudo de formas de conscientização 
efetivas no meio empresarial (material gráfico, 
ações...), estimulando a criação de um 
departamento para engajar o empresariado na 
causa da cultura.

ACINP, CDL, 
AMNPPC e 
Entidades Culturais

AE dez/23

10a. Concretização do espaço Mais Cultura; EE

10b. Avaliação de outros espaços públicos 
ociosos; AE

10c. Reforma do palco do centro de eventos. AE

11a. Manter nos locais públicos (escolas, praças, 
etc...) cultivo permanente de plantas símbolos 
identificadas (com apoio do horto municipal): Pau-
brasil, Brinco de Princesa, Erva Mate, Hortência;

11b. Distribuir gratuita e permanentemente, 
conforme capacidade do Horto, mudas para a 
população.

6
Divulgar o município de Nova Petrópolis 
através dos grupos culturais.

10
Planejamento e 
Deaprtamento de 
Cultura

EE dez/23

dez/23Ter um espaço definido para a execução de 
atividades culturais diversas.

11
Cultivar, permanentemente, plantas símbolos 
nos lugares públicos e estímulo ao cultivo em 
jardins particulares.

Secretaria de 
Educação e Cultura, 
estudantes  e 
acadêmicos



12 Reformar o auditório do Centro de Eventos. Através de projeto da Prefeitura está sendo 
reformado o auditório do Centro de Eventos. Prefeitura EE fev/24

13

Fortalecer a comunicação do meio cultural, 
com cronogramas dos eventos em link a ser 
criado (Portal da Cultura) no site da 
Prefeitura.

Criar um Portal da Cultura junto ao site da 
Prefeitura, com um acesso público e outro restrito 
aos agentes culturais (para acessar com login e 
senha, atualizar dados, incluir eventos da agenda 
eletrônica, cadastrar contato para receber as 
notícias e convocações, acessar contatos de 
agentes culturais, leis, políticas públicas, editais, 
fazer nomear representantes para a Conferência... 
etc.).

SETUR, Assessoria 
de comunicação da 
Prefeitura

AE abr/24

14 Consolidar o turismo cultural.
Realizar parceria com a Secretaria de Turismo 
para levar as entidades culturais e grupos em 
feiras de turismo.

SETUR, AGDFA, 
CTGs, Associações 
de Bandas

AE jun/24

15 Qualificar o setor de produção ceno-técnica 
dos eventos locais.

Qualificar profissionais locais ou contratar 
acessoria técnica (luz, maquiagem, cenografia, 
som, figurino, entre outros).

Prefeitura AE jul/24 Contínuo

16

Promover cursos e qualificação profissional 
permanente, em diversas modalidades, que 
envolvam arte, artesanato e produção 
cultural.

Manter e efetivar profissionais e espaços para 
qualificar o grupo de arte e de artistas interessados 
no plano de ação cultural.

Prefeitura Municipal 
e CMPPC AE dez/24 Contínuo

17
Requalificar o teto da rua Rua Coberta, para 
que o ambiente se torne propício e 
adequado para exposições.

Reformar o teto da Rua Coberta.
Secretaria de 
Cultura e 
empresariado local

AE dez/24

18
Incentivar o crescimento e a vida das 
associações como referência comunitária e 
inclusão dos jovens nas atividades culturais.

Sensibilizar com palestras e workshops para 
propor criação de Departamento Jovem nas 
sociedades do município.

Grupos de danças 
das sociedades e 
Prefeitura

AE jan/25



19a. Construir ou adequar edificações apropriadas 
para assegurar o acervo dos museus;

Prefeitura e 
parceiros a serem 
buscados

AE dez/25

19b. Desenvolver campanhas de arrecadação de 
acervo (ação com eventos);

Prefeitura e Museus 
existentes AE dez/25

19c. Incentivar museus particulares; Museu do 
Brinquedo, Museu da Malha etc.;

Prefeitura e 
Secretarias de 
Educação e Cultura 
e de Turismo

AE dez/24

19d. Promover exposições / espaços de memórias 
em locais diversos com boa acessibilidade a 
comunidade local. (Ex.: acervo pessoal Normelio 
Deppe).

Prefeitura e Museus 
existentes AE jul/24

20 Promover a diversidade cultural no território 
de Nova Petrópolis.

Realizar projetos de ações educativas voltadas as 
diferentes manifestações culturais, promovendo a 
visibilidade para as diversas etnias.

Escolas públicas e 
privadas, Secretaria 
de Educação, 
Cultura e Desporto, 
Biblioteca, 
Secretaria de 
Saúde(CAPS), 
entidades Culturais 
e Eixo do patrimônio 

AE jan/25 Contínuo

21 Construir uma concha acústica. 

Através de projeto da Prefeitura e parceiros, 
construir uma concha acústica, que propicie um 
espaço adequado para receber apresentações 
culturais de baixo custo e sem tantas necessidades 
cenotécnicas.

Prefeitura e 
parceiros a serem 
buscados

AE jul/25

22a. Promover cursos de marketing digital para 
criação de estratégias de divulgação em diversos 
meios de comunicação;

AE

22b. Investir na profissionalização das entidades 
culturais (área do marketing). AE

19 Valorizar, incentivar e ampliar espaços de 
memória e museus do município.

22 Aumentar a visibilidade cultural do município 
em todos os níveis.

Prefeitura, SEBRAE, 
ACINP e Acessoaria 
de Imprensa

set/25



23a. Criar estratégias de divulgação em diversos 
meios de comunicação;

23b. Investir na profissionalização das entidades 
culturais (área do marketing).

24
Revisar o Plano Municipal de Cultura de dois 
em dois anos, com as devidas adequações.

Manter atualizadas as propostas e ações com 
analises e relatórios.

CMPPC e Secretaria 
de Ed. e Cultura. AE dez/25 início 2025 

final 2033

25 Incentivar a integração e qualificação do 
setor gastronômico.

Estimular a criação de um orgão que reúna o setor 
de gastronomia do município.

ACINP, Proprietários 
dos Restaurantes e 
Prefeitura

AE mai/26

26

Criar uma Secretaria Municipal de Cultura e 
consolidar as políticas culturais com 
trabalhos continuados em sintonia e 
representação do  Conselho de Cultura 
(CMPPC). 

Solicitar ao poder Executivo para que seja criada e 
estruturada a Secretaria Municipal de Cultura com 
a definição de organograma organizacional 
englobando todos os departamentos e órgãos a 
ela vinculados.

Poder executivo e 
Poder legislativo AE Até 2026

27 Requalificar o espaço do Museu Municipal.

Capacitar espaço, buscar parcerias (doações) e 
consolidar o cuidado e preservação históricos 
através de um museu atualizado do imigrante 
germânico.

Prefeitura, 
moradores e 
doadores, Sicredi, 
Escolas Municipais, 
empresários

AE dez/27

28a. Realizar uma audiência pública para 
definição do projeto, local e execução; AE

28b. Construir ou adaptar o centro existente, 
considerando as necessidades de cada linguagem 
e com os materiais adequados.

AE

jan/2928

Construir, ou adequar, um centro cultural que 
comporte um teatro (com todas as 
especificações técnicas necessárias) para 
eventos diversificados e que possam abrigar 
peças teatrais.

Prefeitura Municipal, 
Secretaria de 
Cultura, Sicredi, 
ACINP.

23
Aumentar a visibilidade cultural do município 
em todos os níveis.

Prefeitura 
(Assessoria de 
Imprensa), 
Entidades 
Empresariais

AE set/25



1 Diagnosticar e defender a continuidade da 
língua germânica e suas variações.

Estabelecer contato com professores e 
pesquisadores da língua, e na sequência do 
diagnóstico, registrar, de diversos modos, a prática 
viva da língua, promovendo a continuidade e o 
fortalecimento da identidade local. 

Secretaria de 
Cultura, Secretaria 
de Turismo, 
comunidade, 
institutos 
internacionais, 
escolas e agentes 
de saúde

AE mai/23 Contínuo

2 Fortalecer o "Leia Mulheres Nova Petrópolis".
Divulgar o trabalho de leitura e consumo da 
literatura escrita por mulheres a fim de ampliar 
esse nicho.

Mediadora do 
município e CMPPC, 
Biblioteca e 
Departamento de 
Cultura

AE mai/23 Contínuo

3a. Organizar o Clube “Amigo do Livro” para 
viabilizar doações para as bibliotecas escolares 
evitando ir ao encontro sempre das empresas do 
município;
3b. Proporcionar para cada biblioteca escolar um 
profissional devidamente treinado e com a função 
exclusiva de organizar e atender a biblioteca 
escolar;

3c. Descentralizar o acesso ao livro em bairros, 
praças e interior.

4 Promover projetos de leitura para a melhor 
idade.

Desenvolver oficinas de leitura e bate-papo com 
grupos de idosos e em casas de repouso, 
promovendo a escrita, a memória e a leitura. 
(Ações de Biblioterapia).

Secretaria de 
Saúde, casas de 
repouso e 
associações, 
Biblioteca

AE jul/23 Contínuo

STATUS PRAZO OBS.

PLANO DE AÇÕES EIXO TEMÁTICO: LIVRO E LEITURA
PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE NOVA PETRÓPOLIS 2023-2033

AÇÃO 
N.

O QUE FAZER COMO FAZER PARCEIROS PARA 
EXECUÇÃO

Legenda Status  -  E: executado  EE: em execução  AE: a executar

mai/23 ContínuoBiblioteca AE3

Ampliar o acervo das escolas;
Destinar um profissional para cada biblioteca 
escolar; Incentivar no espaço da biblioteca a 
formação do leitor através do contato com 
livros e atividades relacionadas à leitura e a 
troca de livros. Cabines literárias 
descentralizadas. Incentivar o acesso ao 
livro. Incentivar a qualificação dos 
profissionais das bibliotecas escolar. Ampliar 
Baú da Leitura.



5
Oferecer oficinas de leitura, de escrita 
criativa, saraus e formação profissional de 
criação e gestão de carreira para escritores.

Realizar oficinas de leitura na Feira do Livro e 
outras oficinas. (Lugares diversificados).

Prefeitura, 
Departamento de 
Cultura

AE ago/23 Contínuo

6 Fundar uma Academia de Letras e Artes.
Mobilizar a comunidade e buscar suporte do poder 
público para reuniões a fim de dar visibilidade para 
a produção cultural local. 

Prefeitura, 
produtores culturais, 
iniciativa privada e 
comunidade

AE out/23

7
Criar um espaço democrático, dentro da 
Feira do Livro, para os escritores regionais 
divulgarem seu trabalho.

Abrir edital de inscrição e organizar um espaço 
para o autor criar um vínculo com a Feira e divulgar 
suas obras.

Escritores, CMPPC e 
Prefeitura AE out/23 Contínuo

8
Desenvolver um projeto de incentivo à 
leitura, desenvolver projetos de formação de 
leitores.

Criar projetos de leitura nas escolas, com fomento 
de acesso ao livro e encontros para leitura na 
frequência de 3 vezes por semana, nas bibliotécas 
escolares.

Escolas públicas e 
privadas e 
Secretaria de 
Educação

AE out/23 Contínuo

9 Ampliar o contato dos escritores locais com 
as escolas.

Levar as obras dos escritores locais para as 
escolas, dentro do projeto "Autor na Escola", 
valorizando as produções locais e os escritores do 
município.

Escolas e escritores, 
Biblioteca e 
Departamento de 
Cultura

EE dez/23 Contínuo

10
Registrar, por meio de coleta de 
depoimentos com membros da comunidade, 
histórias da cultura do município. 

Fomentar projetos de história oral, com prioridade 
aos idosos, a fim de produzir material literário e 
audiovisual, entre outras manifestações, por meio 
de projetos de pesquisa com temáticas específicas.

Empresas e 
profissionais da 
mídia e de pesquisa

AE dez/23 Contínuo 

11 Promover projetos de leitura crítica. Oferecer oficinas, encontros com uso de mídias e 
outros recursos para estudantes e comunidade.

Escolas, 
Departamento de 
Cultura e Biblioteca

EE jan/24 Contínuo

12 Fortalecer o ensino de línguas estrangeiras.
Disponibilizar transporte para as localidades do 
interior e ampliar a divulgação dos cursos a serem 
ofertados no centro.

Secretaria de 
Educação e escolas 
de idiomas, espaço 
Mais Cultura

AE fev/25 Contínuo



13

Formar uma Associação dos Amigos da 
Cultura Germânica aberta àqueles que 
falam, ou queiram falar o alemão, e que 
estiverem interessados no cultivo das 
tradições desta cultura.

Formar uma fundação pública de proteção e 
fomento da cultura alemã (em específico da 
língua).

Todo o CMPPC e as 
Secretarias de 
Cultura e Turismo

AE out/26

14a. Divulgar recursos de edital estadual e federal;

14b. Destinar recurso do Fundo Municipal de 
Cultura para publicações;

14c. Instituir prêmio anual literário de expressões 
variadas, via concurso.

15 Disponibilizar vale-livro para estudantes do 
município (território). 

Destinar, dentro da verba da educação, valores 
para a compra de obras literárias e distribuir entre 
os estudantes.

Secretaria de 
Educação e livreiros AE out/27

Contínuo. 
Criar lei 

municipal. 

out/26 ContínuoAE14 Apoiar financeiramente o escritor local. Secretaria de 
Educação e CMPPC



1a. Fomentar a participação em mais eventos 
locais; 

1b. Remunerar apresentações e auxiliar nas 
despesas existentes.

2
Qualificar o setor de produção ceno-técnica 
dos eventos locais.

Apresentar demanda para os profissionais da 
cidade e fornecer canais de qualificação 
profissional.

Prefeitura AE jul/24 Contínuo

3a. Oferecer a dança, nas suas diferentes 
modalidades, nas escolas e no Espaço Mais 
Cultura (ballet, jazz, dança contemporânea, dança 
de salão, dança urbana, dança aérea, dança 
gaúcha, árabe, entre outras);

3b. Divulgar as escolas de dança, que oferecem 
aulas, para conhecimento da comunidade.

4
Incentivar as pesquisas na área da dança, 
em seus diversos segmentos.

Oferecer oficinas sobre a história e cultura da 
dança em eventos do município.

Prefeitura, AGDFNP 
e escolas de dança AE mar/24 Contínuo

jul/23 Contínuo

3

1
Valorizar as apresentações dos grupos 
locais.

Prefeitura e 
promotores de 
eventos

AE

Incentivar as atividades culturais, 
conservando as tradições germânicas, mas 
abrindo espaço para as demais modalidades 
de dança.

Prefeitura, escolas 
de dança e  
Associações 
Culturais

AE mar/24 Contínuo

STATUS PRAZO OBS.

PLANO DE AÇÕES EIXO TEMÁTICO: DANÇA, TEATRO E CIRCO
 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE NOVA PETRÓPOLIS 2023-2033

AÇÃO 
N. O QUE FAZER COMO FAZER PARCEIROS PARA 

EXECUÇÃO

Legenda Status  -  E: executado  EE: em execução  AE: a executar



5
Oferecer oficinas de teatro nas escolas e 
comunidades. Contratar profissionais especializados na área. Prefeitura e escolas 

locais AE mar/24 Contínuo

6
Oferecer oficinas formativas de artistas 
circenses.

Contratar profissionais, através de edital, para 
oficinas de palhaçaria, malabares, contorcionismo, 
pirotecnia, aéreos, mágica, entre outros.

Prefeitura AE mar/24

7
Oferecer apresentações teatrais de grupos 
locais e de outros municípios ou estados.

Criar um evento em formato de festival de esquetes 
teatrais, com incentivo e premiações.

Prefeitura e escolas 
de teatro AE mar/26

8
Oferecer apresentações de diferentes 
modalidades de dança com grupos locais e 
grupos de outros municípios ou estados.

Criar um evento com caráter competitivo, 
envolvendo várias modalidades de dança, onde os 
grupos possam se inscrever, tendo incentivo e 
premiações.

Prefeitura e escolas 
de dança AE out/27


