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Planejamento e gestão participativa são conceitos que definem alguns dos pilares da Administração 

Municipal. Com a Cultura não é diferente. O Município de Extrema, há vários anos, destaca-se no 

cenário mineiro, graças ao planejamento e ao trabalho desenvolvidos no âmbito da oferta de cursos 

de formação cultural, na realização de um amplo calendário anual de eventos, no apoio a diversas 

atividades e eventos culturais e na política pública de preservação do patrimônio histórico e cultural. 

A adesão do Município ao Sistema Nacional de Cultura, em 2014, significou mais uma importante 

iniciativa. Assinalou o início de uma caminhada, ambicionada por fazedores culturais e gestores 

municipais, que resultou na institucionalização dos componentes do Sistema Municipal de Cultura. 

Neste contexto, o Plano Municipal de Cultura tem destaque. Constitui-se, assim, em uma das 

principais ferramentas de gestão do Sistema Municipal de Cultura. É por meio deste instrumento que 

iremos, nos próximos anos, executar, avaliar e monitorar a implementação das metas, projetos e ações 

sonhados, idealizados e validados pela sociedade extremense – nos quatro eixos deste plano.

Sinto-me honrado em fazer parte deste processo, especialmente deste momento que assinala a 

publicação do Plano Municipal de Cultura de Extrema, que orientará as políticas públicas de cultura no 

Município durante o período de dez anos – entre 2018 e 2027. Agradeço a todos os envolvidos neste 

trabalho e me reitero comprometido com meu trabalho pela e para a Cultura de Extrema.

João Batista da Silva

Palavra do Prefeito
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É com extrema felicidade – e com essa felicidade voltada para a nossa amada “Extrema” –, que 

através de pessoas com envolvimento e compromisso cultural, o Plano Municipal de Cultura pôde ser 

discutido e desenvolvido. Esse é o resultado de um processo de elaboração e pactuação que envolveu 

tanto o Poder Público, que deve ter o compromisso de executar, quanto a Sociedade Civil, que deve 

participar e, desta maneira, consolidar as políticas públicas para a cultura, alinhadas às normativas do 

Ministério da Cultura. 

O acesso à arte, à cultura, à memória e ao conhecimento é um direito constitucional e, cabe ressaltar, 

que a promoção da cultura deve considerar processos inclusivos focados no desenvolvimento social, 

na promoção da cidadania, no estímulo ao empreendedorismo, na formação de novos públicos e na 

elevação da autoestima.

O Plano Municipal de Cultura chega em um momento muito especial, pois, em breve, vamos inaugurar 

a Fábrica de Cultura, que será um divisor de águas para a cultura de nosso Município.   

Venho agradecer, também, à Consultoria “Centro Cultural Casa de Joana”e a todos das Comissões de 

Sistematização de Informações, Elaboração e Redação do Plano Municipal de Cultura que, em parceria 

com o Poder Público, de forma democrática e transparente, foram decisivos no processo de elaboração 

deste Plano. Com certeza, são protagonistas deste momento histórico que, sem dúvida, vislumbrará 

novos caminhos, sonhos e realidade para a Cultura de nosso Município.

Palavra do SeCretário muNiCiPal de Cultura

Pablo farina Prego Junior
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O Plano Municipal de Cultura de Extrema é um 

instrumento de planejamento e gestão destinado a 

orientar a Administração Municipal e cidadãos sobre a 

implantação das políticas públicas de cultura no Município 

de Extrema, no período entre 2018 e 2027. 

Este documento é resultante de debates que envolveram 

(sob a orientação da Consultoria Centro Cultural Casa de 

Joana) diversos atores sociais e representantes do Poder 

Público na formulação de uma política municipal de cultura 

descentralizada e alinhada às normativas da Secretaria de 

Estado de Cultura e do Ministério da Cultura. Seu objetivo 

principal é orientar a Administração Municipal e membros 

da comunidade local sobre a execução dos projetos, das 

metas e das ações aqui contidos.  

O Plano Municipal de Cultura de Extrema (2018-2027) 

possui quatro eixos, sendo estes: 1) Gestão Pública e 

Participação Social; 2) Formação e Educação Cultural; 3) 

Financiamento, Sustentabilidade e Geração de Renda e 4) 

História e Cultura. Quarenta e três projetos e ações estão 

contidos nestes eixos.

Os projetos e ações dispostos no presente trabalho 

traduzem anseios da população e de seus representantes 

no Poder Público. Este documento foi estruturado a partir 

de uma concepção tridimensional da cultura: 1) a sua 

dimensão simbólica, que abrange o patrimônio cultural 

(material e imaterial) do Município; 2) a sua dimensão 

cidadã, segundo a qual os direitos culturais integram 

os direitos humanos e 3) a dimensão econômica que 

compreende a cultura como um segmento dinâmico e 

capaz de gerar renda e trabalho.

A elaboração deste Plano está intimamente relacionada à 

adesão do Município ao Sistema Nacional de Cultura e, por 

conseguinte, à implantação do Sistema Municipal de Cultura.

Este processo teve início em meados de 2014, quando 

ocorreu uma reunião entre membros da comunidade 

1. iNtroduÇÃo
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local e colaboradores da então Gerência de Cultura da Prefeitura Municipal de Extrema, para tratar 

do Sistema Nacional de Cultura.

Naquela ocasião, membros da comunidade local manifestaram o desejo de colaborar para 

possibilitar a adesão do Município de Extrema ao Sistema Nacional de Cultura. O referido sistema, 

de acordo com definição do Ministério da Cultura, deve ser entendido como um “modelo de gestão 

criado para estimular e integrar as políticas públicas culturais implantadas por governo, estados e 

municípios”. Seu objetivo principal é promover a descentralização e a continuidade das políticas 

públicas de cultura no país. 

Em Extrema, a solicitação de Integração ao Sistema Nacional de Cultura foi oficializada pela 

Administração Municipal em 14 de dezembro de 2014 e o acordo de cooperação entre a União e 

o Município, firmado em 17 de dezembro do mesmo ano. Por meio deste ato, (publicado no Diário 

Oficial da União em 7 de janeiro de 2015), a Prefeitura Municipal, através de sua então Gerência de 

Cultura, comprometeu-se a implantar a estrutura exigida pelo Ministério da Cultura, recebendo deste, 

por sua vez, o suporte técnico necessário para viabilizar tal processo. 

Em uma segunda reunião, realizada com representantes de diversos segmentos culturais do 

Município e colaboradores da então Gerência de Cultura, foi solicitada, por membros da comunidade 

local, a contratação de uma empresa especializada para orientar e facilitar o processo de implantação 

do Sistema Municipal de Cultura. Esta proposta foi aprovada e efetivada através do Processo Licitatório 

nº 0076/2015, que teve por objeto a contratação de empresa “para prestar serviços de consultoria para 

implantar o Sistema Municipal de Cultura”. Saiu vencedora da referida concorrência pública a empresa 

Centro Cultural Casa de Joana. A partir daí, foi iniciada a construção do Sistema Municipal de Cultura.  

Após a contratação da referida empresa, foi estabelecido entre consultores do Centro Cultural 

Casa de Joana, funcionários da Administração Municipal e representantes de diversos grupos e 

segmentos culturais do Município, um plano de trabalho contendo uma estratégia de sensibilização 

e mobilização da comunidade e as etapas operacionais deste processo, conforme relacionamos a 

seguir: 1) Sensibilização e mobilização; 2) Institucionalização do Sistema de Cultura; 3) Estruturação 

dos componentes do Sistema e 4) Elaboração do Plano Municipal de Cultura. 

Inicialmente, foram promovidos reuniões setoriais e um seminário (este último realizado em 7 de 

julho de 2015) que tinham por objetivo principal disseminar orientações sobre o Sistema Nacional de 

Cultura para a população (conceito, fundamentos, princípios, objetivos, componentes e configuração 

da Política Nacional de Cultura) e também sobre a implantação do Sistema Municipal de Cultura. 

As atividades desenvolvidas, nesta fase, foram fundamentais para mobilizar a sociedade a participar 

deste processo. 

Concomitantemente, a Administração Municipal, através da sua Gerência de Cultura, selecionou 

alguns colaboradores para atuarem na implantação do Sistema Municipal de Cultura. Esses 

funcionários, juntamente com representantes de diversos segmentos culturais, passaram a trabalhar 

e a acompanhar o trâmite das ações relacionadas à institucionalização do Sistema de Cultura. 

Referimo-nos à elaboração dos projetos de lei relacionados ao Sistema de Cultura, à tramitação dos 

mesmos no Poder Legislativo e à sansão destes pelo prefeito1. O mesmo grupo também deu início 

1 As leis relacionadas ao Sistema Municipal de Cultura foram discutidas e aprovadas na Câmara Municipal de Extrema no dia 5 de setembro de 2016 
e sancionadas pelo Prefeito Municipal em 9 de setembro de 2016. Referimo-nos à Lei nº 3.509 que “Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de 
Extrema, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras 
providências”; (aprovada por unanimidade em primeira e segunda discussão e votação); à Lei nº 3.510 que “Cria o Fundo Municipal de Cultura (FMC), e dá 
outras providências”; (aprovada por unanimidade em primeira e segunda discussão e votação); e à Lei nº 3.511 que “Cria o Conselho Municipal de Política 
Cultural de Extrema– CMPC, e dá outras providências”; (aprovado por unanimidade em primeira e segunda discussão e votação). Importante: Em 2017, 
estas leis foram revogadas e deram origem às seguintes leis respectivamente: Lei n° 3.653 de 30 de agosto de 2017, Lei n° 3.646 de 10 de agosto de 2017 
e Lei n° 3.645 de 10 de agosto de 2017.

a um levantamento de informações sobre a cultura no Município, trabalho que englobou dados 

socioeconômicos, vocação artístico-cultural, o histórico de fundação de Extrema, entre outros pontos. 

A Comissão de Sistematização de Informações, Elaboração e Redação do Plano Municipal de 

Cultura de Extrema foi instituída por ato do Chefe do Poder Executivo através do Decreto n° 2.990 

de 11 de março de 2016 (sendo que uma segunda Comissão de Sistematização de Informações, 

Elaboração e Redação do Plano Municipal de Cultura de Extrema, foi instituída pelo Decreto Municipal 

nº 3.153 de 23 de março de 2017).

Desde então, seus membros passaram a realizar a compilação e a sistematização dos dados 

necessários para a elaboração do plano. Este material subsidiou a realização de uma análise situacional 

da cultura em Extrema.

Em seguida, esses dados foram utilizados na realização de um prognóstico da cultura em 

Extrema. Para isso, foram promovidos reuniões e encontros setoriais com membros da comunidade, 

representantes dos segmentos envolvidos e colaboradores da Gerência de Cultura. Nesta fase, os 

participantes elaboraram e discutiram os intentos estratégicos do plano. O resultado final desta etapa 

foi a obtenção de um prognóstico contendo as diretrizes, os objetivos e as prioridades do referido 

documento.   

Para discutir e validar este trabalho e para levantar as demandas da população em relação à cultura 

em Extrema foram organizadas três pré-conferências em diversos pontos do Município: a primeira 

foi realizada no dia 3 de junho de 2016, na Escola Municipal Evandro Brito da Cunha; a segunda, 

na Escola Municipal João Orsi, em 4 de junho, e a terceira neste mesmo dia, no período da tarde, 

na Escola Municipal Oswaldo de Oliveira. Nestas ocasiões, foram estabelecidos, pela dita Comissão, 

quatro eixos temáticos, a saber: Eixo l – Gestão Pública e Participação Sociocultural; Eixo II – Formação 

e Educação Cultural; Eixo III – Financiamento, Sustentabilidade e Geração de Renda; e Eixo IV – 

Memória e Identidade. Tendo esta configuração por base, os participantes tiveram oportunidade de 

propor e discutir projetos e ações relacionados a cada um dos segmentos envolvidos. 

O próximo passo foi efetivado com a organização de uma conferência para discutir e validar os 

documentos produzidos nessas pré-conferências e para determinar prazos e prioridades com relação 

aos projetos. A Primeira Conferência Municipal de Cultura de Extrema foi realizada em 4 de julho de 

2016, no Clube Literário e Recreativo de Extrema (CLRE). Compareceram, ao referido evento, artistas, 

fazedores de cultura, membros da Sociedade Civil, representantes da Administração Municipal e do 

Poder Legislativo e membros de entidades e segmentos culturais diversos. No evento, foi discutido 

e aprovado o Regimento Interno da Conferência que estabeleceu 4 eixos de ação, ou seja: Eixo I - 

Gestão Pública e Participação Social; Eixo II – Formação e Educação Cultural; Eixo III – Financiamento, 

Sustentabilidade e Geração de Renda; e Eixo IV – Memória e Identidade (que, por deliberação tomada 

neste evento, passou a intitular-se História e Cultura). 

Na mesma assembléia, os projetos apresentados nas pré-conferências pelo coletivo foram discutidos 

e aprovados. Alguns foram excluídos após análise. Outros foram remodelados e ganharam nova 

configuração. 

Em seguida, os integrantes da Consultoria Centro Cultural Casa de Joana, gestores municipais, 

membros da Comissão de Sistematização de Informações, Elaboração e Redação do Plano Municipal 

de Cultura e colaboradores da então Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura 

promoveram um evento para discutir a sistematização dos dados advindos da conferência. Este evento 
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ocorreu no dia 12 de setembro de 2016, na Pousada Muxarabi. Nesta ocasião, foi possível sistematizar 

as informações geradas na conferência e dar andamento aos trabalhos de preenchimento de campos 

das planilhas (parceiros, metas e indicadores) que integram o plano. Este trabalho possibilitou a 

conclusão da inserção de dados referentes aos projetos e ações contidos no Plano. 

A partir de então, a Comissão de Sistematização de Informações, Elaboração e Redação do Plano 

Municipal de Cultura passou a dedicar atenção especial à redação e revisão final deste documento. A 

finalização deste trabalho ocorreu em abril de 2017. A última reunião com os membros da referida 

Comissão ocorreu em 25 de abril de 2017, quando a redação final foi discutida e aprovada pelos mesmos. 

O mesmo documento, após a instalação do Conselho Municipal de Política Cultural e a realização 

dos primeiros procedimentos administrativos, (ou seja, na sua segunda reunião extraordinária, 

realizada em 7 de novembro de 2017), foi discutido e aprovado por unanimidade pelos membros do 

referido conselho. 

A partir de então, o Plano Municipal de Cultura foi encaminhado à Procuradoria Jurídica do 

Município, que providenciou a criação de um projeto de lei de institucionalização do Plano Municipal 

de Cultura de Extrema (2018-2027). Tal projeto seguiu para a Câmara Municipal, onde foi apresentado 

aos membros dessa Augusta Casa de Leis e à população extremense. 

O documento resultante deste processo é destinado a orientar a Administração Municipal e os 

membros da sociedade sobre a execução dos projetos, das ações e dos programas contidos no PMC. 

Esperamos, com este planejamento, ampliar o cenário da cultura em Extrema nos próximos dez anos.

O Sistema Municipal de Cultura de Extrema, conforme 

disposto na Lei n° 3.653 de 30 de agosto de 2017 é um 

“instrumento de articulação, gestão, fomento e promoção 

de políticas públicas, bem como, de informação e formação 

na área cultural”. 

A coordenação e a cooperação intergovernamental 

são pilares deste sistema que persegue “o fortalecimento 

institucional, a democratização dos processos decisórios e a 

obtenção de economicidade, eficiência, eficácia, equidade 

e efetividade na aplicação dos recursos públicos”.

São, conforme disposto na referida lei, objetivos específicos 

do Sistema Municipal de Cultura de Extrema: 

i Estabelecer um processo democrático de participação 

na gestão das políticas e dos recursos públicos na 

área cultural;

ii Assegurar uma partilha equilibrada dos recursos 

públicos da área da cultura entre os diversos 

segmentos artísticos e culturais, distritos, regiões e 

bairros do Município; 

iii Articular e implementar políticas públicas que 

promovam a interação da cultura com as demais 

áreas, considerando seu papel estratégico no processo 

do desenvolvimento sustentável do Município; 

iV Promover o intercâmbio  com  os  demais  entes  

federados  e instituições municipais para a 

formação,  capacitação e circulação de bens e 

serviços culturais, viabilizando a cooperação técnica 

e a otimização dos recursos financeiros e humanos 

disponíveis; 

V Criar instrumentos de gestão para acompanhamento 

2. o SiStema muNiCiPal
    de Cultura

definição

objetivos

Obra de Alfredo Mucci
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e avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema Municipal de 

Cultura – SMC; 

Vi Estabelecer parcerias entre os setores público e privado nas áreas de gestão e de promoção da 

cultura.

Os princípios do referido sistema são:  

i Diversidade das expressões culturais;

ii Universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

iii Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; 

iV Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural; 

V Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidos; 

Vi Complementaridade nos papéis dos agentes culturais;

Vii Transversalidade das políticas culturais;

Viii Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade; 

ix Transparência e compartilhamento das informações;

x Democratização dos processos decisórios com participação e controle social;   

xi Descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações e; 

xii Ampliação progressiva  dos  recursos  contidos  nos  orçamentos públicos para a cultura.

Integram o Sistema Municipal de Cultura de Extrema os seguintes elementos: 

i     A Coordenação exercida pela atual Secretaria Municipal de Cultura; 

ii    As Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação constituídas pelo Conselho Municipal de         

Política Cultural - CMPC e pela Conferência Municipal de Cultura - CMC;

iii    Os Instrumentos de Gestão, sendo estes: o Plano Municipal de Cultura - PMC; o Sistema Municipal 

de Financiamento à Cultura; o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais e o 

Programa Municipal de Formação na Área da Cultura e; 

iV  Os Sistemas Setoriais de Cultura constituídos pelo Sistema Municipal de Patrimônio Cultural – 

SMPC, pelo Sistema Municipal de Bibliotecas e outros que venham a ser constituídos.

as dimensões da cultura

O Poder Público Municipal, conforme disposto na referida lei, compreende a concepção tridimensional 

da Cultura - Simbólica, Cidadã e Econômica - como fundamento da política municipal de cultura.

Simbólica: Esta dimensão compreende “todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes grupos 

formadores da sociedade local, conforme o Art. 216 da Constituição Federal”. 

Cidadã: Esta dimensão parte do pressuposto que os “direitos culturais fazem parte dos direitos 

humanos e devem se constituir numa plataforma de sustentação das políticas culturais, posto que a 

cidadania plena só pode ser atingida quando a cidadania cultural puder ser usufruída por todos os 

Princípios

elementos do Sistema Municipal de cultura

cidadãos do Município de Extrema”. 

Econômica: Esta dimensão considera que a cultura pode e deve ser vista como ferramenta para 

promover e oportunizar a “geração de ocupações produtivas e de renda, fomentando a sustentabilidade 

e promovendo a desconcentração dos fluxos de formação, produção e difusão das distintas linguagens 

artísticas e múltiplas expressões culturais”. 
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A análise situacional contida neste documento busca 

apresentar uma visão atualizada da cultura no Município. 

Não é nossa intenção, nesta análise, tratar da cultura 

no Município isoladamente, mas conectar a realidade 

local com o que ocorre no Brasil e no mundo no mesmo 

período. Para a elaboração deste trabalho foram utilizados 

e consultados diversos documentos conforme apontamos 

abaixo:

AZZI, Riolando. (1981), “Presença da Igreja Católica 

na Sociedade Brasileira”. (1921-1979), Rio de Janeiro, 

Cadernos do ISER, nº 13, 1981. 

______.A vida religiosa no Brasil. Enfoques históricos. 

Estudos e debates latino-americanos 5. São Paulo: 

Paulinas, 1983. 

BRASIL. Ministério da Cultura. Caderno “Diretrizes gerais 

para o Plano Nacional de Cultura”. Brasília, 2008. 

BRASIL. Ministério da Cultura. Metas do Plano Nacional 

de Cultura. Brasília, 2011. Disponível em: <http://www.

cultura.gov.br/documents/10883/11294/METAS_PNC_

final.pdf/> Acesso em: 2  fev. 2017. 

BRASIL. Ministério da Cultura. Plano Nacional de Cultura. 

Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.cultura.

gov.br/site/2011/05/26/plano-nacional-de-cultura-21/>.  

Acesso em: 29 jan. 2017. 

DOCUMENTOS DO CONCÍLIO VATICANO II. Disponível em 

<http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_

council/index_po.htm>. Acesso em: 29 jan. 2017.

EXTREMA. Gabinete do Prefeito. Uma história com futuro 

garantido. Extrema, 2014. 

3. aNáliSe SituaCioNal da     
    Cultura em eXtrema 



24 25

EXTREMA. Secretaria Municipal de Cultura. Lista de Patrimônio Protegido: Tombado, registrado e 

inventariado. Extrema, 2016.

EXTREMA. Secretaria Municipal de Cultura. Dossiê de Registro do Bem Imaterial Festa de Santa Rita. 

Extrema, 2010.

EXTREMA. Secretaria Municipal de Cultura. Calendário de Eventos de Extrema. Extrema, 2016.

EXTREMA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Projeto Conservador das Águas. Extrema, 2016. 

Disponível em:< http://www.extrema.mg.gov.br/conservadordasaguas/>. Acesso em: 2 fev. 2017. 

EXTREMA. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Turismo. Plano Municipal de Desenvolvimento 

do Turismo Sustentável 2015-2016. Extrema, 2015.

EXTREMA. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Turismo. Plano Municipal de Desenvolvimento 

do Turismo Sustentável 2017-2020. Extrema, 2016.

EXTREMA. Secretaria Municipal de Turismo. Diagnóstico de potenciais atrativos, produtos, 

equipamentos e serviços das regiões – Rotas Turísticas de Extrema. Extrema, 2016.

EXTREMA. Secretaria Municipal de Turismo. Calendário de Eventos Turísticos do Município de Extrema. 

Extrema, 2016.

EXTREMA. Plano Diretor do Município de Extrema.

EXTREMA. Lei Orgânica do Município de Extrema, 1990. 

EXTREMA. Lei Complementar nº 082, 2013.

EXTREMA. Lei Complementar nº 126, 2017.

EXTREMA. Lei nº 3.509, 2016.

EXTREMA. Lei nº 3.510, 2016.

EXTREMA. Lei nº 3.511, 2016.

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ. Plano Municipal de Recursos Hídricos – Município de Extrema 

- Síntese do Relatório 2013-2020. Disponível em <http://www.agenciapcj.org.br/docs/pmrh/pmrh-

extrema-relatorio-sintese.pdf>Acesso em: 4 mar. 2017.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010 - Características gerais 

da população, religião e pessoas com deficiência [on line]. Disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.

br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf>. Acesso em: 20 out. 2016. 

IBGE - Dados sobre o Município de Extrema. Disponível em <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php

?lang=&codmun=312510&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas>. Acesso em: 25 

nov. 2016. 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Cultura. Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais. Belo 

Horizonte, 2014. Disponível em: http://www.cultura.mg.gov.br/a-secretaria/plano-estadual-de-

cultura-minas-gerais. Acesso em: 10 set. 2016. 

PARÓQUIA DE SANTA RITA DE CÁSSIA. Relação das festas religiosas da Paróquia de Santa Rita de 

Cássia. Extrema, 2017.

SANCHIS, Pierre. (1998), “As Religiões dos Brasileiros”. Horizonte PUC, vol. 1, pp. 28-43.

SILVA, Rafaela Ferreira da. Reforma Ultramontana e “il tanto vantato catolicismo del Sul de Minas”: 

os Carmelitas Descalços na diocese de Pouso Alegre-MG (1911-1922). Dissertação (Mestrado em 

História). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015.

______.Estado e sociedade em uma área contestada ao sul da Comarca do Rio das Mortes (1746-1808); 

(Projeto de tese em desenvolvimento). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

Com base nestes documentos, apresentamos, a seguir, o cenário da cultura em Extrema. 

Posteriormente, serão evidenciados os trabalhos dos fazedores de cultura, membros da comunidade 

e de diversos segmentos culturais envolvidos na etapa do diagnóstico, por segmento. Finalmente, 

apresentamos o prognóstico deste plano e seus intentos estratégicos.

aSPeCtoS HiStÓriCoS

fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Turismo, 2017.

figura 01: Mapa de localização do Município de extrema no estado de Minas Gerais.



26 27

O Município de Extrema possui uma área de 244.586 km² e está localizado na região sul do Estado 

de Minas Gerais. Dista 455 quilômetros de sua capital, Belo Horizonte e 100 quilômetros das regiões 

metropolitanas de São Paulo e Campinas. De acordo com projeção do IBGE, realizada em 2016, sua 

população é de 33.792 habitantes. Extrema confina, ao norte, com Toledo e Itapeva; ao sul com 

Joanópolis (Estado de São Paulo); ao leste com Camanducaia e ao oeste com Vargem e Pedra Bela 

(Estado de São Paulo).

O território que pertence ao Município de Extrema foi constituído a partir do desmembramento, 

em 1901, de terras pertencentes a Camanducaia, uma das mais antigas freguesias instituídas pela 

administração colonial na região que atualmente corresponde ao sul do Estado de Minas Gerais.

Em 1764, o então governador da Capitania de Minas Gerais, Luís Diogo Lobo da Silva, após ter 

empreendido uma viagem por regiões fronteiriças da Capitania de Minas Gerais, determinou entre 

outros, a implantação de um registro fiscal às margens do Rio Jaguari. Essa última iniciativa teve 

por objetivos impor a jurisdição de Minas Gerais ao norte do Morro do Lopo (região ambicionada 

por autoridades das capitanias de Minas Gerais e de São Paulo neste período) e tentar evitar os 

descaminhos do ouro.

figura 2: “carta chorografica da capitania de São Paulo, em que se mostra a ver-
dadeira cituação dos lugares por onde se fizerão as sete principaes divizoes do seu 
Governo com o de Minas Geraes” - 1766.

fonte: Arquivo Público Mineiro.

A postura sustentada por Luís Diogo (e anteriormente pelos camaristas da Vila de São João del 

Rei – cabeça da Comarca do Rio das Mortes) de expandir o território da Capitania de Minas, desagradou 

aos paulistas. Esses, por sua vez, haviam fundado diversos núcleos populacionais na região oeste do Rio 

Sapucaí, onde Extrema está localizada. Conflitos, na referida área, foram constantes durante o século XVIII. 

No que se refere à existência de um núcleo populacional na região de Extrema, a primeira referência 

encontrada até o momento data de 26 de dezembro de 1788, quando foi registrado, junto à matriz de 

Nossa Senhora da Conceição de Camanducaia, o batismo de um menino cujos pais eram moradores 

no “Bairro da Extrema’’.

Cabe destacar que a primeira sesmaria (localizada até o presente momento) pertenceu a Cláudio 

Furquim de Almeida, “morador e cidadão da Cidade de S. Paulo”. Almeida recebeu, em 1771, 

confirmação da sesmaria que lhe fora concedida em 1762, pelo então Governador do Rio de Janeiro 

e administrador de Minas Gerais e de São Paulo, Gomes Freire de Andrade. Segundo consta nesse 

documento, as ditas terras situavam-se entre o Morro do Lopo e o Ribeirão Camanducaia, área, 

portanto, que corresponde também a terras que se localizam no território do Município de Extrema.  

Em agosto de 1832, foi deferida pela autoridade diocesana do Bispado de São Paulo uma petição 

pela qual o fazendeiro José Alves requereu permissão para construir uma capela nesse local. Este 

templo foi consagrado à Santa Rita de Cássia.  

Diversos projetos separatistas foram verificados na zona que corresponde ao sul do Estado de 

Minas Gerais ao longo do período imperial. Alguns dos que tiveram maior relevância para a população 

figura 3: “Mapa da comarca do rio das Mortes pertencente a capitania de Minas 
Gerais que mandou descrever o ilustríssimo e excelentíssimo Senhor d. antônio de 
noronha Governador e capitão General da mesma capitania segundo as mais exctas 
informaçõens” - 1777.

fonte: Fundação Biblioteca Nacional - BNDigital.
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de Extrema foram os ocorridos na década de 1850. Neste período, moradores de freguesias e vilas da 

região oeste do Rio Sapucaí, inclusive do distrito de Santa Rita da Extrema, endereçaram à Assembléia 

Provincial de São Paulo representações pelas quais solicitavam a anexação desta área à Província de 

São Paulo, (iniciativa que contrariava outro projeto, então discutido na região, que ambicionava a 

constituição de uma circunscrição independente nesta região, que teria Campanha como capital). 

No âmbito administrativo, conforme dados do IBGE, em 12 de janeiro de 1839, sob a presidência 

de Francisco da Silva Teles, foi realizada a primeira audiência de Juiz de Paz. Pela Lei Provincial nº 1858 

de 12 de outubro de 1871, foi criado o distrito com a denominação de Santa Rita de Extrema. 

Nas últimas décadas do século XIX, registrou-se a chegada, em Extrema, de imigrantes europeus, 

principalmente italianos e portugueses. Esses, aos poucos, foram se inserindo na vida política e social 

local. Posteriormente, imigrantes japoneses instalaram-se no Município. 

Extrema obteve sua emancipação político-administrativa em 1901, ato comemorado anualmente 

no dia 16 de setembro. Segundo dados dispostos na Divisão Administrativa do Brasil de 1911, 

trabalho organizado na Primeira Seção da Diretoria do Serviço de Estatística, o Município neste ano 

era composto por um só distrito – o de sua sede. Através da Lei Estadual nº663, de 18 de setembro 

de 1915, sua denominação foi simplificada para Extrema. A Lei Estadual nº 893, de 10 de setembro 

de 1925, elevou Extrema à categoria de cidade. 

Ainda de acordo com dados do IBGE, nas divisões de 1937 e 1938, o Município apresentava dois 

distritos: a sede e o de São José de Toledo. Extrema permaneceu com esta configuração até 1953, 

quando, através do Decreto-Lei Estadual nº 1.039, de 12 de dezembro daquele ano, o distrito de 

Toledo foi desmembrado do Município de Extrema. 

Por sua vez, no que concerne ao âmbito judiciário, de acordo com o IBGE, as divisões territoriais 

de 31 de dezembro de 1936 e de 31 de dezembro de 1937 apresentam o Município de Extrema 

subordinado ao termo e à Comarca de Camanducaia. A Comarca de Extrema foi criada pelo Decreto-

Lei Estadual nº 2.094, de 8 de outubro de 1948 e sua instalação ocorreu em 15 de novembro do ano 

seguinte.  

No decorrer das décadas posteriores, Extrema passou por transformações intensas. Destacamos, 

aqui, a conclusão, em 1961, das obras da BR-31 (Atual BR 381 – Rodovia Fernão Dias), a instalação da 

primeira indústria na década de 1970, a duplicação da BR 381 – concluída em 2005 – e a intensificação 

da política de atração de indústrias (desde a década de 1980 até o presente momento). 

Atualmente, Extrema é um dos municípios que mais cresce no país, conforme será demonstrado, 

a seguir, no ponto em que abordamos a situação econômica local.

alGuNS aSPeCtoS SoCioCulturaiS
a diverSidade Cultural Na HiStÓria

Através de variado corpo documental constituído por registros de batismos das Paróquias de 

Sant´Anna do Sapucaí (a partir de 1765) e Camanducaia (a partir de 1776), correspondência ativa e 

passiva (de governadores das Capitanias de Minas e de São Paulo e de moradores da região oeste do 

Rio Sapucaí), e documentos diversos pertencentes ao Arquivo Paroquial de Camanducaia, ao Arquivo 

do IPHAN de São João del Rei, à Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro), ao Arquivo do Estado de São 

Paulo, ao Arquivo Público Mineiro e ao Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa (Projeto Resgate), 

podemos perceber que parte significativa da população que no século XVIII fixou-se na região onde 

Extrema está inserida era proveniente da Capitania de São Paulo (Atibaia, Jundiaí, São Paulo, Mogi 

das Cruzes entre outros). 

Por meio do mesmo corpo documental, também temos notícias da presença de pessoas oriundas 

da região central da Capitania de Minas Gerais, de localidades do norte da América Portuguesa, de 

Portugal (Braga, Bragança, Porto e Lisboa), de algumas regiões da África, além da menção a nativos da 

terra. Com efeito, nesta documentação aparecem brancos, carijós, pardos, mulatos, escravos e forros.

 Neste período, a perspectiva de exploração de novas terras minerais passou a atrair, em especial, 

levas de habitantes da região central da Capitania de Minas (que já em fins da primeira metade do 

século XVIII, sente os efeitos da crise na mineração) e da Capitania de São Paulo, (que, no mesmo 

período, estava em “decadência econômica”). Foram constantes, neste contexto, conflitos e contendas 

entre habitantes das referidas circunscrições. 

 A documentação existente, contudo, nos evidencia que o ouro de aluvião, nesta região, foi 

encontrado em pequenas quantidades e se esgotou rapidamente. Até o presente momento, não 

localizamos documentos que evidenciem que, na referida região, foram empregadas técnicas para 

a exploração de minas. O único documento existente, a este respeito, é um requerimento, de 1773, 

endereçado por um abastado capitão mor de Goiás ao então Governador da Capitania de São Paulo, 

Dom Luiz Antônio de Souza, que, neste ano, solicitava terras no descoberto de Toledo para pôr em 

execução seu projeto de acomodar, naquele lugar, 150 escravos que iriam “quebrar e arrasar” a 

“cachoeyra de pedra viva para conseguir rebaixe”.  

A busca pelo ouro é uma constante na documentação do século XVIII e figura como uma das 

causas mais invocadas por contendores em querelas e disputas dos habitantes e das autoridades 

locais. Concomitantemente, documentos diversos reportam, ainda na década de 1760, a existência 

de atividades de comércio de gêneros alimentícios como “toucinho, fumos e algumas cabeças de 

gado”, conforme relatado por Miguel Álvares Castelo, Administrador do Registro do Jaguari em 

correspondência endereçada ao provedor da Real Fazenda, em 17 de março de 1765.

No século XIX, por sua vez, esta tendência de desenvolvimento de atividades agropastoris foi 

acentuada. Neste período, é observada, na região, a fundação de diversas capelas (tais como a capela 

de Santa Rita de Cássia), que, posteriormente, foram elevadas pela autoridade diocesana competente 

à condição de freguesias, ato da hierarquia católica que evidencia o crescimento da população local 

e de sua economia. 

Ainda é preciso destacar que, em 1764, foi determinado pelo então Governador de Minas Gerais, 

Luiz Diogo Lobo da Silva, que o Registro do Mandú devia passar às margens do Rio Jaguari, repartição 

fiscal cuja documentação demonstra que era grande a diversidade de sujeitos e mercadorias que 

transitavam pela região naquele período. 

A mesma área guardava proximidade com a antiga Estrada de Goiás. Estas vias ganham importância 

na análise sobre aspectos da população local, uma vez que, por estas estradas, transitava variada sorte 

de sujeitos e mercadorias.

Entre as últimas décadas do século XIX e a primeira metade do século XX, a região passou 

por significativas transformações, conforme apontamos anteriormente. A chegada de europeus 

(e, posteriormente, de asiáticos), a emancipação político-administrativa em 1901, a criação de 

estabelecimentos de ensino nas primeiras décadas do século XX e a conclusão, em 1961, das 
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obras da BR-31 (Atual BR 381 – Rodovia Fernão Dias), que diminuiu o tempo de viagem para 

outros municípios, são fatores importantes que devem ser considerados quando analisamos o 

contexto da cultura em Extrema. 

No mesmo período, verificamos em Extrema, assim como em outras localidades do sul do Estado de 

Minas, um movimento migratório rumo às cidades da região Sudeste – para a cidade de São Paulo, em 

especial. Este fenômeno ainda deve ser estudado no Município, visto que, atualmente, não existem 

dados sistematizados sobre o tema. No mesmo sentido, ressaltamos a importância da realização de 

uma análise sobre a nova configuração imigratória no Município nas últimas décadas do século XX. 

A instalação da primeira indústria na década de 1970, a duplicação da BR 381, concluída em 2005, 

a intensificação da política de atração de indústrias (desde a década de 1980 até o presente momento) 

e um incentivo à diversificação da economia local, aliado à preocupação com a manutenção de seus 

recursos naturais e culturais, podem ser citados como as principais forças motrizes que influenciaram 

a chegada de expressivos contingentes populacionais no Município neste período.

Os impactos destes fenômenos, ou seja, a migração e a imigração, sobre os modos de vida locais 

são evidentes, (ainda que não tenham sido devidamente estudados) e devem ser pensados em um 

contexto mais amplo de transformações socioculturais vividas na contemporaneidade. Referimo-

nos aos impactos socioculturais (positivos e negativos) do turismo e aos efeitos advindos da Terceira 

Revolução tecno-cientifico-informacional nos modos de vida locais. 

O contato entre população local, turistas e visitantes provenientes de diversas localidades (de 

culturas e condições socioeconômicas distintas) e as profundas mudanças verificadas nos meios de 

produção, nas relações interpessoais e de consumo têm contribuído para alterar aspectos culturais 

que caracterizaram, durante grande parte dos séculos XIX e XX, a vida da população de Extrema. 

Um breve olhar sobre o campo religioso local e nacional, nas últimas décadas, também nos permite 

perceber significativas mudanças socioculturais. Pouco mais de cinqüenta anos após o encerramento, 

em Roma, do Concílio Vaticano Segundo, (que teve por objetivo principal atualizar a Igreja), o cenário 

religioso no Brasil revela um quadro complexo e multifacetado. Interessa-nos, neste momento, chamar 

a atenção, unicamente, para a configuração do campo religioso a partir de dados obtidos no Censo de 

2010. De acordo com o disposto no referido documento, os católicos ainda são a maioria da população 

no país, cerca de 73,6% (percentual que confirmou a tendência de perda de fiéis nas últimas décadas). 

Ao mesmo tempo, os dados censitários apontam para o crescimento do número daqueles que se 

declaram evangélicos, daqueles que professam outras religiões e dos que se declaram sem fé. 

Em Extrema, este cenário não é muito diverso. De acordo com informações do Censo do IBGE de 

2010, o Município possui uma população residente de 28.599 habitantes, dos quais 20.266 pessoas se 

declararam católicos, 437 espíritas e 5.541 evangélicos. Estes números evidenciam a crescente perda de 

influência do catolicismo no âmbito local, religião que, desde as últimas décadas do século XVIII, teve 

papel preponderante na formação do “bairro” e sobre os modos de vida da população local. 

A breve exposição que realizamos, até aqui, deixa claro que a diversidade cultural sempre foi uma 

característica das populações que se fixaram na área que hoje pertence ao Município de Extrema. 

Cabe, portanto, conhecer e valorizar as características dos diferentes grupos que contribuíram para 

a formação desta localidade, o que será obtido através de pesquisa e amplo dialógo entre os grupos 

que dividem o cenário da cultura no Município. Deste modo, não buscamos aqui isolar e definir 

uma identidade cultural local, mas reiterar a existência de práticas culturais (provenientes de matrizes 

diversas) dinâmicas e abertas às inovações do tempo e à influencia de culturas diversas num constante 

processo de significação e renovação.

Clima e relevo 

De acordo com o disposto no Plano Municipal de Recursos Hídricos – Município de Extrema - 

Síntese do Relatório 2013-2020, Extrema possui um clima caracterizado como tropical de altitude e 

dois períodos anuais bem definidos: um chuvoso (verão) e outro seco (inverno). 

Conforme o mesmo documento, Extrema possui 4 unidades geomorfológicas, são elas: 

Montanhas, Morros com Serras Restritas, Morros Arredondados e Mar de Morros, unidade que ocupa 

aproximadamente 72% da área total do Município. A altitude média do Município é de 1.302,5 

metros e a máxima de 1.725 metros.

O território de Extrema está inserido na Unidade de Conservação da Natureza de Uso Sustentável 

– APA Fernão Dias, instituída através do Decreto Estadual nº 38.925/1997.

Segundo dados contidos no Plano de Gestão da APA Fernão Dias, esta unidade foi criada para 

tentar compensar o impacto ambiental advindo da duplicação da Rodovia Fernão Dias e engloba uma 

área de cerca de oitenta mil hectares. O objetivo desta unidade é proteger as formações florestais, 

remanescentes da Mata Atlântica e a fauna silvestre, além de incentivar o desenvolvimento regional.

figura 04. fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

reCurSoS HÍdriCoS e NaturaiS

figura 4: Mapa hipsométrico do Município de extrema
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O Município de Extrema integra os Comitês das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(criado pela Lei do Governo de São Paulo nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991) e o Comitê da Bacia 

Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari (estabelecido pela Lei 13.199 do Governo de Minas Gerais 

de 29 de janeiro 1999).

De acordo com o Plano Municipal de Recursos Hídricos – Município de Extrema – Síntese de 

Relatório, o território do Município foi dividido em 8 bacias hidrográficas principais, sendo estas: 1) 

Bacia Hidrográfica do Salto (região sudeste do Município de Extrema); 2) Posses (região sudeste); 

3) Forjos (região sul); 4) Juncal (região norte); 5) Furnas (região noroeste); 6) Tenentes (região 

noroeste); 7) Matão (região oeste) e 8) Jaguari (região central).   

fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

figura 5: Mapa das Bacias PcJ com foco PJ

No âmbito da preservação do meio ambiente, destaca-se o Projeto Conservador das Águas da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, criado em 2005. Este projeto possui como principal objetivo 

“promover ações municipais de apoio à sustentabilidade social, econômica e ambiental dos manejos 

e práticas implantadas”, por meio do pagamento por serviços ambientais. 

De modo específico, seus objetivos dizem respeito a “aumentar a cobertura florestal nas sub-

bacias hidrográficas e implantar microcorredores ecológicos; reduzir os níveis de poluição difusa rural 

decorrentes dos processos de sedimentação e eutrofização, e de falta de saneamento ambiental; 

difundir o conceito de manejo integrado de vegetação, solo e água, na bacia hidrográfica do Rio 

Jaguari”. Além disso, o projeto visa “garantir sustentabilidade sócioeconômica e ambiental dos 

manejos e práticas implantadas, por meio de incentivo financeiro aos proprietários rurais”.

Para isso, o projeto realiza um levantamento de cada propriedade e elabora uma planta virtual da 

propriedade rural. Posteriormente, os profissionais que atuam no projeto indicam a situação de cada 

terreno e definem as metas propostas para o mesmo. Os proprietários interessados em aderir ao projeto 

passam por seleção. Caso sejam aprovados, passam a gozar dos benefícios previstos no projeto. 

fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

figura 6: Mapa das Bacias Hidrográficas de extrema
Secretaria Municipal de Meio ambiente 
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Desde a sua criação, o Conservador das Águas foi vencedor de vários prêmios. Destacamos o 

“Prêmio Internacional de Dubai 2012 de Melhores Práticas para Melhoria das Condições de Vida”, 

promovido pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (Habitat/ONU); o Prêmio 

Greenvana Greenbest na categoria “Iniciativas Governamentais”, escolhido pela Academia Greenbest 

e o Prêmio Caixa Melhores Práticas em Gestão Local 2011/2012. Além disso, o projeto também 

venceu o 10º e o 12º Prêmios Furnas Ouro Azul; o Bom Exemplo 2011, da Fundação Dom Cabral; em 

2014, e o Prêmio Von Martius de Sustentabilidade; 

eCoNomia

Extrema, nas últimas décadas, tem se destacado como um dos municípios que mais cresce 

economicamente no Estado de Minas Gerais. Segundo dados dispostos no Plano Municipal de 

Desenvolvimento Turístico Sustentável (2017-2020), a economia do Município é composta em 62% 

pela prestação de serviços e 38% pela indústria. De acordo com o mesmo documento, em fins de 

2016, 132 indústrias estavam em atividade em Extrema. 

São diversos os índices que atestam a vitalidade econômica do Município. O Índice de Desenvolvimento 

Humano de Extrema, conforme último relatório de 2010, é de 0,732, cifra considerada como Alto 

Desenvolvimento Humano. O PIB do Município era de R$ 326.174,00 em 2000. Dois anos mais tarde, 

atingiu 3 bilhões. O Índice Mineiro de Responsabilidade Social, da Fundação João Pinheiro, em 2013, 

considerou Extrema como a melhor cidade para se viver no Estado de Minas Gerais. Entre os itens 

avaliados, a cultura foi um dos três pilares de melhor avaliação. Dois anos mais tarde, em 2015, o 

Município alcançou a primeira posição no Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – ano base 

2013 – (que analisa anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros 

no que diz respeito aos itens emprego e renda, educação e saúde).  

A crise econômica que se abateu sobre o país, também impactou Extrema. De acordo com o 

disposto no Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável (2017-2020), no período entre 

2014 e 2016, 27 empresas encerraram suas atividades no Município. No mesmo período, 20 novas 

empresas foram inauguradas. 

De acordo com o mesmo documento, ainda assim, a economia apresenta números positivos. Em 2002, 

o Município possuía uma arrecadação de 19 milhões. Dez anos mais tarde atingiu a cifra de 97 milhões. 

Atualmente, a atividade turística representa um importante setor da economia que movimenta 

a cadeia produtiva do turismo, ou seja, meios de hospedagem e alimentação fora do lar além de 

receptivo local e a produção associada àquele setor. 

O Município de Extrema é membro da Associação do Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de 

Minas Gerais desde 2002, ano de fundação desta entidade. Esta associação é atualmente formada 

pela integração de 20 municípios da região extremo sul do Estado. Conforme o disposto no Plano 

Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável – Rotas Turísticas (2015-2016) –, a parceria firmada 

entre a municipalidade e a referida entidade, ao longo dos últimos anos, possibilitou o engajamento 

do Município na política regional e estadual de desenvolvimento turístico. 

Nesse período, o Município tem se destacado no âmbito regional e estadual de turismo pela 

sua gestão descentralizada e comprometida com o desenvolvimento desta importante atividade 

econômica, pela diversidade de seus atrativos naturais e culturais e pela sua estrutura receptiva.

eduCaÇÃo

O Município de Extrema possui, atualmente, as seguintes unidades escolares públicas:

Centro de Educação Infantil Municipal Professora Maria Aparecida Egidio

Centro de Educação Infantil Municipal Professora Odila Azevedo Marques Paiva

Centro de Educação Infantil Municipal Judith Bertolotti de Oliveira

Centro de Educação Infantil Municipal Professora Edna Maria da Silva Gomes

Centro de Educação Infantil Municipal Professora Cacilda dos Santos Ribeiro Branco

Escola Municipal Professora Noemia de Medis Pereira

Escola Municipal Alcebíades Gilli

Escola Municipal Alfredo Olivotti

Escola Municipal de Educação Integral (EMETI) Professor Celso Luis Ferreira Pó

Escola Municipal em Tempo Integral (EMETI) Professor Heili Mozart Simões

Escola Municipal Evandro Brito da Cunha

Escola Municipal João Batista de Morais Filho

Escola Municipal Osvaldo de Oliveira

Escola Municipal Padre Adolfo Fabbri – Raio de Sol

Escola Municipal Professor João Orsi de Moraes

Escola Municipal José Sebastião Morbidelli 

No âmbito da educação, o Município tem apresentado excelentes resultados no IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) – indicador de qualidade educacional que combina informações 

de desempenho (Prova Brasil ou Saeb), obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (5º e 9º 

anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio) com informações sobre rendimento escolar 

(aprovação/reprovação).

Segundo informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação, essa avaliação é 

realizada nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática a cada dois anos, sendo que a última 

avaliação ocorreu em 2015. 

De acordo com dados do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, o Município de Extrema atingiu, em 2013, a meta projetada para 2019, ou seja, 6.4, no que 

se refere ao resultado obtido nas escolas municipais no 5º ano do ensino fundamental. Por sua vez, as 

turmas do 9º ano, da rede de ensino extremense, alcançaram o índice 5.5 em 2015, meta projetada 

para 2017. 

Existem no Município, atualmente, três escolas estaduais, sendo estas:

Escola Estadual Alfredo Olivotti

Escola Estadual Odete Valadares

CESEC Supletivo
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Também existem no Município as seguintes unidades escolares particulares:

•	 1 universidade – polo a distância

•	 1 faculdade - presencial

•	 1 faculdade - polo a distância

•	 1 unidade de apoio educacional

•	 1 escola de educação profissional

•	 2 escolas de teologia 

•	 3 centros educacionais 

•	 1 educandário 

•	 5 escolas de idiomas 

•	 1 instituição filantrópica

•	 1 núcleo de educação 

•	 1 escola profissionalizante

traJetÓria iNStituCioNal da Cultura em eXtrema

lei nº 674 de 3 de julho de 1989 - Criou a Casa da Cultura com o objetivo de promover a ‘’pesquisa 

e divulgação dos valores históricos e culturais do Município de Extrema, nos moldes dos artigos 215 e 

216 da Constituição da República Federativa do Brasil, e do Art. 192 da Lei Complementar nº 03 de 

28.12.1972.” A referida lei vinculou a Casa da Cultura à Unidade Administrativa Educação e Cultura.

lei orgânica do Município de extrema de 17 de março de 1990 - Definiu, entre outros, 

as atribuições da Administração Municipal em relação à cultura. Destacam-se, como competências 

do Município, (em comum com os demais membros da Federação e com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado), “promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local” e 

“garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura municipal, 

apoiando e divulgando a valorização e difusão das manifestações culturais”.

lei complementar nº 013 de 21 de outubro de 2002 - Dispôs sobre a Organização Administrativa 

da Prefeitura Municipal de Extrema e deu outras providências. Criou o Departamento de Turismo e 

Cultura composto pelo Setor de Execução e de Supervisão de Eventos.

lei complementar nº 082 de 11 de janeiro de 2013 - Alterou a Organização Administrativa da 

Prefeitura Municipal de Extrema e criou a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura. De 

acordo com o disposto neste documento, cabia a esta Secretaria, entre outros, propor e implementar 

as políticas municipais para o desenvolvimento do turismo e da cultura e implantar programas de 

orientação pedagógica voltados para o turismo e para a cultura.  

Plano diretor de extrema (documento consolidado) lei complementar nº 83 de 25 de 
fevereiro de 2013 - Definiu o patrimônio cultural do Município como “os bens de natureza material e 

imaterial, considerados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação 

e à memória dos diferentes grupos da sociedade” e determinou como objetivos do Plano a “proteção, 

preservação e recuperação do patrimônio cultural e ambiental do Município de Extrema”. O mesmo 

documento ainda estabeleceu as diretrizes para a preservação do patrimônio cultural do Município de 

Extrema e definiu competências do então Departamento de Obras e Urbanismo, órgão executivo do 

eStrutura orGaNiZaCioNal da SeCretaria muNiCiPal de Cultura de eXtrema

A Secretaria Municipal de Cultura de Extrema está situada na Praça Presidente Vargas, nº 100, 

(prédio da antiga Prefeitura). Esta repartição é responsável pelas políticas públicas de cultura e de 

preservação do patrimônio histórico e cultural, realiza ações de capacitação educacional e técnica 

no âmbito das artes plásticas e artesanato e promove projetos e ações que visam dar visibilidade à 

produção artística local.

Além disso, a Secretaria Municipal de Cultura promove e organiza um vasto calendário de eventos 

culturais ao longo do ano e financia projetos educacionais no âmbito da música, teatro, dança, 

literatura e artes visuais. 

Atualmente, esta repartição administra o Cine Teatro Municipal Fábio Andrade de Oliveira, o Clube 

Literário e Recreativo, o quiosque sede do Projeto Sala de Visita e as novas instalações da Fábrica de 

Cultura – obra em fase de conclusão. A Secretaria Municipal de Cultura possui a seguinte estrutura:

Sistema de Planejamento em relação à preservação do patrimônio histórico-cultural do Município.

lei complementar nº 126 de 12 de janeiro de 2017 - Alterou a Organização Administrativa 

do Poder Executivo do Município de Extrema e criou a Secretaria Municipal de Cultura. A esta 

compete, entre outros: o planejamento, a coordenação e a execução das políticas de estímulo e 

fomento às atividades culturais, artísticas e folclóricas do Município e as ações de preservação do 

patrimônio histórico e do acervo cultural do Município. De acordo com o disposto na mesma lei, 

são competências deste setor, entre outros, executar atividades relativas ao tombamento, registro, 

inventário e conservação dos bens móveis e imóveis; manter, ampliar e estimular a oferta de cursos, 

projetos e programas visando abranger todas as áreas culturais; gerir os fundos municipais afetos à 

Secretaria e participar ativamente nos Conselhos Municipais de sua competência, buscando levar ao 

Executivo os interesses da Sociedade Civil.

fonte: Administração Municipal.

figura 7: orçamento da Secretaria Municipal de cultura de extrema. 
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Setor do PatrimÔNio HiStÓriCo e Cultural 

iNfraeStrutura admiNiStrativa e tÉCNiCa do Setor 

O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Extrema - COMPACE foi criado pelo 

Decreto nº 1.352, de 03 de abril de 2003, como um órgão de assessoria ao Prefeito no que se refere 

às ações de preservação dos bens de valor cultural. 

O COMPACE é constituído por 11 membros efetivos e seus respectivos suplentes. O Conselho 

Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Extrema atua, ao longo do ano, na política municipal 

de proteção ao patrimônio cultural, acompanhando e deliberando sobre os recursos do Fundo 

Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e executando e promovendo projetos de educação 

patrimonial. Ademais, promove a valorização e divulgação do patrimônio cultural.

Os trabalhos desenvolvidos, neste setor, possibilitaram, até o presente momento, a elaboração de 

214 inventários e o tombamento de 7 bens, sendo estes últimos os seguintes:

relação de patrimônios tombados de extrema 
Prédio da Antiga Prefeitura –  2003

Coleção Via Sacra de Alfredo Mucci – Igreja Matriz – 2003

Trilha do Pinheirinho – Serra do Lopo – 2006

Escola Estadual Odete Valadares –  2008

Capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Godoi -  2008

Mirante da Caixa d´Água - 2008 

Capela Nossa Senhora da Conceição Aparecida - 2008

A construção da Fábrica da Cultura teve início em junho de 2016. Trata-se de um edifício de quatro 

pavimentos, situado no centro da cidade, que abrigará a Secretaria Municipal de Cultura e grande 

parte das atividades e eventos promovidos e apoiados pela Administração Municipal. 

A referida obra contempla espaços destinados a receber exposições, a Casa da Memória, a 

Biblioteca Municipal, um auditório com capacidade para 214 pessoas (com palco e camarim), salas 

multiuso projetadas para receber ensaios e aulas de teatro, música e dança e um estúdio para ensaio 

e gravação. A mesma obra ainda possui salas de aula de pequeno e médio porte projetadas para 

música, as dependências da Secretaria Municipal de Cultura, um espaço panorâmico, salas de aula 

para artes plásticas e artesanato, um pequeno jardim, uma lancheteria e estacionamento.

O Cine Teatro Fabio Andrade de Oliveira é um espaço gerido pela Prefeitura Municipal de Extrema, 

através da Secretaria Municipal de Cultura. Foi inaugurado em 2007, com a proposta de disponibilizar à 

sociedade local uma boa infra-estrutura para sediar atividades artísticas, socioculturais e pedagógicas.

conselho Municipal do Patrimônio Histórico e cultural de extrema 

fábrica da cultura - obra em fase final 

 cine teatro de extrema “fabio andrade de oliveira”  
ProJetoS realiZadoS Pelo Poder PÚBliCo muNiCiPal 

O Projeto Portal das Artes é desenvolvido pela Administração Municipal, através da sua Secretaria 

Municipal de Cultura. Nasceu, em 2009, com o objetivo de formar artistas e artesãos socialmente 

Desconhecemos, até o presente momento, a data de edificação do antigo Clube Literário de 

Extrema. De acordo com narrativa oral do Sr. Sebastião Egídio, morador local nascido em 1939, no 

final da primeira metade do século XX, existia uma construção de pequeno porte no terreno onde está 

localizada a atual sede do Clube Literário e Recreativo de Extrema. Nesse espaço, moradores locais 

promoviam atividades socioculturais. 

Em meados da década de 1980, foram iniciadas as obras de construção do novo clube. Atualmente, 

as dependências do Clube Literário e Recreativo de Extrema abrigam a Biblioteca Municipal “Prudência 

Cardoso Pereira”, o Ponto de Cultura e um salão utilizado para sediar eventos diversos, tais como 

feiras culturais, exposições, bailes, entre outros. 

A Biblioteca Municipal “Prudência Cardoso Pereira” é um espaço gerido pela Prefeitura Municipal 

de Extrema. Esta instituição conta com um acervo de, aproximadamente, 17.000 exemplares de 

assuntos diversificados, que contemplam disciplinas de currículos escolares e de graduação; literatura 

brasileira, estrangeira, infanto-juvenil e infantil; autoajuda, humor, culinária, entre outros. 

Os objetivos principais da biblioteca são atender o sócio  costumaz, conquistar o sócio em potencial 

e contribuir para a formação de novos leitores. Seu público mais representativo é formado por alunos 

das redes municipal e estadual de ensino e interessados em literatura de modo geral. 

A biblioteca atende, em média, 60 sócios diariamente. Estes utilizam sua estrutura para realizar 

trabalhos escolares, pesquisar na internet, fazer impressões, emprestar livros e gibis, e solicitar auxílio 

na produção das pesquisas.

Durante o período letivo, a biblioteca oferece, para crianças e docentes, visitas monitoradas que 

têm por objetivo apresentar ao sócio o acervo, estrutura e potencial para além da produção de 

trabalhos escolares, ressignificando a importância da leitura na construção do conhecimento e do 

bem-estar psíquico e social. Nesta visita, o sócio também recebe instruções valiosas sobre os cuidados 

necessários com o livro e o respeito tanto pelos bens públicos, como pela instituição pública.

artes Plásticas e artesanato 

clube literário e recreativo de extrema – clre 

Biblioteca Municipal “Prudência cardoso Pereira”

Essa estrutura conta com 320 poltronas, som e iluminação, espaço para cadeirantes, rampas de 

acessibilidade, banheiro adaptado, hall de entrada, lanchonete e amplo estacionamento. O Cine Teatro 

já recebeu artistas de renome nacional em diversas apresentações. Atualmente, o local é utilizado para 

sediar eventos como mostras de teatro, festivais de dança, encontros, formaturas, palestras e o Cine 

Pipoca – iniciativa da mesma secretaria que oferece à população a exibição de filmes aos domingos, 

gratuitamente. 

2 Atualmente com a visão da nova biblioteca, o termo sócio vem sendo utilizado para se referir aos usuários.



40 41

responsáveis e capazes de transformar informação em conhecimento, aproveitando talentos humanos 

para geração de benefícios à sociedade e valorizando sempre aqueles que mantêm a tradição e fazem 

da arte um meio de vida. As atividades desenvolvidas no referido projeto consistem em: 

realização de cursos de artes plásticas - (Desenho, pastel seco, aquarela, acrílico e óleo). No 

curso de artes plásticas, entre os anos de 2009 e 2016, foi registrada uma média anual de 30 alunos.

curadoria de exposições - A partir de 2010, foram promovidas diversas exposições, como o Arte no 

CIT (fotografia), o Arte no Mercado, o Arte no Boteco, o Arte na Praça e a Semana de Artes Alfredo Mucci, 

que proporcionaram aos artistas e artesãos destaque e visibilidade no cenário sociocultural mineiro. 

Projeto Sala de Visita - Este projeto foi criado, em 2011, com a proposta de incentivar a criação 

de ateliês e estimular a visitação a estes locais. Ao longo de sua existência, este projeto promoveu 

oficinas de artesanato (pintura em tecido, cartonagem, cerâmica, bordado, técnica biscuit, patch 

aplique e macramê). Estas atividades foram ministradas por cinco oficineiros responsáveis por no 

mínimo oito alunos, atingindo uma média de 40 pessoas. Hoje, atuam 25 artesãos no Projeto Sala 

de Visita e 8 artesãos no Projeto Natal de Extrema. Os frutos das atividades são expostos em feiras e 

eventos locais, tais como exposições e na própria sede dos artesãos do Projeto Sala de Visita, localizada 

na Praça Coronel Simeão.  

Projeto Produção associada ao turismo - Este projeto é resultado de uma parceria entre as extintas 

Gerências de Turismo e de Cultura, cujo objetivo foi alavancar os empreendimentos na área de gastronomia 

e catalogar os artistas plásticos, fotógrafos, empreendedores e artesãos do Município. Um dos produtos 

advindos deste projeto foi a publicação do Catálogo da Produção Associada ao Turismo, em 2016. 

Projeto natal de extrema - Este projeto, até 2016, foi idealizado pelo Gabinete do Prefeito, que 

contava com o apoio técnico e artístico da extinta Gerência de Cultura – atual Secretaria Municipal 

de Cultura. Seu objetivo é embelezar a cidade no período que antecede as festividades natalinas. Em 

2017, este projeto foi assumido pelas Secretarias de Cultura e de Turismo. 

mÚSiCa

O Projeto Música para Todos nasceu em 2013 com a proposta de oferecer aulas gratuitas de 

música para a população. Por meio deste projeto, os interessados podem ter acesso ao aprendizado 

dos instrumentos que compõem a Banda do Bem, a Orquestra Mineira Extremamente Caipira e a 

Orquestra Sinfônica de Extrema.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Cultura dispõe de cursos de violino, viola erudita, violoncelo, 

contrabaixo acústico, flauta transversal, clarinete, saxofone, trompete, trombone, bombardino, 

bombardão, violão, viola caipira, contrabaixo elétrico, piano, teclado, canto, bateria e percussão. Os 

alunos que obtém êxito nas aulas são encaminhados automaticamente aos projetos citados acima, 

além de outras formações que caminham em processo experimental.

O Projeto Orquestra Escola foi criado em 2013 pela então Gerência de Cultura da Secretaria de 

Esporte, Lazer, Turismo e Cultura. Inicialmente, tinha como propósito oferecer aulas de instrumentos 

o Projeto Música para todos 

orquestra escola

A Banda do Bem teve sua origem na década de 1960. Foi formada por um grupo de músicos 

remanescentes da antiga banda municipal, regida pelo maestro Benedito Coutinho, durante as 

décadas de 1940 e 1950. Neste período, o Sr. Sebastião Onisto (Senhor Bem), que atuava como 

músico da formação anterior, passou a comandá-la e, desde então, este conjunto passou a ser 

conhecido como Banda do Bem.  

O grupo é formado por crianças, jovens e adultos, realizando ensaios periódicos e apresentando-

se, anualmente, nos tradicionais encontros de bandas do Estado de Minas Gerais, nas festividades 

municipais e em oficinas de aprendizagem musical gratuitas. Esta iniciativa atende, atualmente, em 

média, a 80 alunos. 

A Orquestra Mineira Extremamente Caipira foi criada em 25 de maio de 2003, através de uma parceria 

firmada entre a Prefeitura Municipal de Extrema e a Associação de Artistas e Artesãos de Extrema - 

CREARTE. Tem como objetivo principal transmitir a cultura musical às futuras gerações, ministrando aulas 

gratuitas de viola caipira, violão, flauta e sanfona. A orquestra é composta por quinze músicos, sendo 

estes: cinco violeiros, seis violonistas, um sanfoneiro, um flautista, um baterista e um percussionista. 

Os membros do referido grupo se orgulham por terem sido amadrinhados pela cantora e 

apresentadora (in memorian) Inezita Barrozo. É reconhecida nacionalmente como Produto Cultural 

Mineiro e já representou o Estado de Minas Gerais durante três anos consecutivos no Salão Nacional 

do Turismo “Roteiros do Brasil”.

No ano de 2009, recebeu da Associação do Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas Gerais 

– Brasil, o Título de Produto Genuíno Mineiro. Em 2016, tornou-se Patrimônio Cultural da Festa do 

Maior Pé de Moleque do Mundo, do Município de Piranguinho, Minas Gerais. Este grupo promove 

ensaios e aulas semanais e realiza apresentações periódicas, no Município, conforme o calendário 

anual de eventos. A Orquestra Mineira Extremamente Caipira atende, em média, a 20 alunos.

Banda do Bem

orquestra Mineira extremamente caipira

de cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo) aos cidadãos de Extrema, tendo como objetivo a 

futura formação de uma orquestra sinfônica. 

Desde então, vem desenvolvendo um trabalho amplo e consistente. Após dois anos de trabalho, 

foi formada uma orquestra experimental, chamada pelos alunos de OSE – Orquestra Sinfônica de 

Extrema. Atualmente, a OSE é composta por 30 integrantes distribuídos em vários naipes: 1º violinos, 

2º violinos, violas, cellos, contrabaixo, violão, flauta, clarineta, trombone, trompete, sax, trompa, 

percussão e piano. 

A referida formação tem realizado diversos concertos com a presença de músicos e maestros 

de altíssimo nível. Já foram realizados dois masterclasses de regência com maestros renomados. 

Concertos foram realizados também em outras cidades, com o objetivo de fortalecer o intercâmbio 

cultural e compartilhar conhecimentos em música. Além dos concertos didáticos, realizados para o 

estímulo e aprendizado da música erudita, a OSE tem realizado diversos concertos solidários, com 

finalidades filantrópicas e duas audições municipais anuais. O projeto da Orquestra Escola atende, 

em média, a 100 alunos.
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CaleNdário Cultural de eveNtoS do muNiCÍPio

No decorrer do ano, a Secretaria Municipal de Cultura promove e organiza os seguintes eventos: 

carnaval

encontro de Bandas de coreto

festa do Peão Boiadeiro de extrema “extrema country fest”

festival de inverno de extrema 

O Carnaval em Extrema tem se tornado uma referência na região, atraindo não só foliões do Município, 

mas também de diversas localidades de Minas e de São Paulo. Atualmente, este evento conta com uma 

programação diversificada. 

A Praça Presidente Vargas é o espaço que recebe o Carnaval da Família. O objetivo desta iniciativa 

é proporcionar uma valorização do repertório musical dos antigos carnavais com marchinhas, sambas, 

frevos, sambas-enredos e matinês. A Banda do Bem, o Grupo de Seresta Renascer e outras bandas 

musicais convidadas são encarregadas de executar este repertório e animar o público. 

O Carnaval Noturno, por sua vez, é realizado no Parque Municipal de Eventos. Neste local é instalada 

uma grande estrutura para abrigar os carnavalescos ou fãs do Carnaval e as atrações que se revezam, 

durante os dias de festa, entre o palco principal e o trio elétrico.

Este evento acontece na Praça Presidente Vargas, há 24 anos, e tem por objetivo valorizar, divulgar 

e preservar as tradicionais bandas de coreto da região. O Encontro de Bandas de Coreto integra a 

programação da Festa de Santa Rita, realizada, anualmente, em 22 de maio. A Banda do Bem representa 

o Município neste evento, que também conta com a presença de grupos de outros municípios da região. 

Anualmente faz parte da tradição do evento render homenagem a um cidadão extremense com forte 

ligação ou envolvimento com a música.

Trata-se de uma festa que tem história no Município de Extrema. A primeira edição foi realizada na 

década de 1980, em um terreno localizado na Rua Gorícia Onisto Morbideli. Com o passar dos anos, o 

evento ganhou visibilidade na região.

Na atualidade, esta festa é promovida com recursos municipais e acontece no Parque Municipal 

de Eventos. O ápice da festa acontece com a apresentação das principais duplas sertanejas nacionais. 

As montarias e os shows promovidos, durante o evento, estão na classificação profissional e atraem 

grande público de Extrema e região. O evento também possui outras atrações tais como um desfile de 

cavaleiros, queima do alho e a eleição da Corte do Rodeio. 

O Festival de Inverno de Extrema foi criado em 2009 com a proposta de difundir e divulgar 

para munícipes, visitantes e turistas, uma vasta programação cultural que engloba teatro, dança, 

música, gastronomia e a Feira Holística. O evento acontece durante os meses de julho e agosto, 

na Praça Presidente Vargas e no Parque Municipal de Eventos. A sua programação contempla os 

seguintes eventos: 

Mostra de dança

arte no cit 

extremamente caipira 

noites com Jazz, Blues e convidados

extrema Mostra teatro

Este projeto foi idealizado em 2010 através de uma parceria realizada entre uma professora de 

dança e a então Gerência de Cultura de Extrema. O objetivo principal deste evento era promover 

e divulgar a dança no Município e revelar novos talentos. A partir de então, o evento passou a ser 

financiado pela Administração Municipal. A Mostra de Dança acontece, atualmente, no Cine Teatro. 

Promove a apresentação de grupos profissionais e difunde conhecimentos sobre dança tanto para os 

participantes, como para os membros da comunidade local. 

A Exposição de Fotografia e Artes Plásticas Arte no C.I.T. foi idealizada em 2012. O objetivo do 

evento é valorizar os fotógrafos e artistas plásticos locais e contemplar as obras de artistas convidados.

Anualmente, o C.I.T. recebe três exposições do Projeto Arte no C.I.T., que ocorrem em julho, no 

Festival de Inverno, e, entre outubro e novembro, com a Semana Alfredo Mucci. 

Este evento nasceu em 2000. Promove o resgate e a valorização da cultura caipira, com músicas 

típicas, quadrilhas, a tradicional Casinha da Benzedeira “Nhá Zabé” e o Festival Sabores da Roça, que 

dá oportunidade aos visitantes à degustação de pratos da culinária local. É um evento de cunho social, 

onde diversas entidades e associações sem fins lucrativos, do Município, instalam barracas de comidas 

para angariar fundos. Atualmente, este evento acontece na Praça Presidente Vargas. O Extremamente 

Caipira sempre traz algum artista de destaque nacional. 

O evento intitulado “Noites com Jazz, Blues e Convidados” nasceu em 2013. Acontece atualmente 

na Praça Presidente Vargas no mês de julho, quando em duas noites consecutivas são apresentados 

espetáculos de jazz, blues e outros gêneros musicais. O evento também conta com uma programação 

gastronômica que oferece aos visitantes a oportunidade de degustar grande variedade de pratos. Em 

sua última edição, contou com o Festival de Food Trucks. 

O Projeto “Extrema Mostra Teatro” foi idealizado por meio de uma parceria realizada entre o 

Movimento Cia. de Teatro e a Gerência de Cultura de Extrema, em 2004. O evento tem como objetivo 

levar a magia do teatro para a população, além de promover a arte e o intercâmbio cultural. Desde 

a sua primeira edição, este evento é realizado com recursos financeiros da Administração Municipal. 

Esta iniciativa destaca o Município em toda a região, e envolve a comunidade com o rico universo das 

Artes Cênicas.

Este evento faz parte do calendário cultural e é um bem inventariado pelo COMPACE – Conselho 

Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Extrema. O Extrema Mostra Teatro atualmente 
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acontece no Cine Teatro. A abertura do evento acontece na Praça Presidente Vargas, ato que objetiva 

atingir e mobilizar a população para o início do evento.   

extrema Pro rock festival

festival nacional da canção (fenac) e festival nacional da cultura

festival literário 

aniversário da cidade 

O Extrema Pro Rock Festival nasceu em 2014 com base na iniciativa de adeptos deste estilo musical, 

que, naquela data, solicitaram recursos financeiros da Administração Municipal para criar um evento 

voltado para este público. O objetivo desta realização é dar visibilidade aos músicos e bandas locais. O 

Extrema Pro Rock Festival reúne tanto um público da região, como de outros estados que, motivados 

pelo caráter do festival, vêm até Extrema, neste período. A partir de 2015, o evento passou a contar 

com a participação de bandas e artistas de renome nacional. Este evento acontece atualmente na 

Praça Presidente Vargas. 

Anualmente, Extrema recebe uma etapa do FENAC (Festival Nacional da Canção), evento 

considerado por seus organizadores como “o maior festival de música do país”. Este evento nasceu 

em 1971, em Boa Esperança, Minas Gerais. Atualmente, o FENAC acontece em seis cidades mineiras. 

Em Extrema, onde o FENAC acontece desde 2009, compositores e intérpretes se apresentam 

concorrendo à classificação para as fases seguintes do Festival. No encerramento do evento, há a 

apresentação de um artista ou grupo com destaque no cenário nacional. 

Durante a realização da etapa local do FENAC, que atualmente acontece na Praça Presidente 

Vargas, também ocorrem apresentações artísticas que integram o evento. No mesmo período, uma 

parceria entre as Secretarias de Cultura, Educação e Meio Ambiente, promove a organização de um 

concurso literário (realizado nas escolas de primeiro e segundo graus) e o plantio de mudas de árvores 

em um ponto da cidade.

O Festival Literário de Extrema teve sua primeira edição em 2013 a partir de uma parceria realizada 

entre a empresa Estação TV e a então Gerência de Cultura de Extrema. Desde a sua primeira edição, o 

evento foi realizado com recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Extrema. A partir da segunda 

edição, também houve o envolvimento da Secretaria Municipal de Educação. O Festival Literário faz 

parte do Calendário Cultural de Eventos do Município e visa incentivar a prática e o gosto pela leitura 

entre crianças, jovens e adultos de Extrema e região. Para isso, o evento promove oficinas, palestras, 

games, debates entre escritores consagrados nos âmbitos nacional e internacional e feira de livros. 

A Mostra de Cinema integra as atividades do Festival Literário, promovendo a exibição de filmes e 

debates com diretores e/ou atores sobre os temas abordados. Este evento, atualmente, acontece na 

Praça Presidente Vargas e no Clube Literário e Recreativo de Extrema. 

No dia 16 de setembro é comemorado o Aniversário de Emancipação Político-Administrativa de Extrema. 

extrema Motofest

Sons e Sabores do nosso nordeste

Semana alfredo Mucci

festa dos imigrantes 

Marcha para Jesus

O Extrema MotoFest foi criado em 2010. É um encontro de moto clubes que reúne participantes 

de todo o Brasil. O evento acontece, atualmente, no Parque Municipal de Eventos. Sua estrutura 

contempla a promoção de shows de bandas de rock e blues que ocorrem em dois palcos e conta, 

ainda, com área de camping, praça de alimentação e stands. O ponto alto do evento é a apresentação 

de uma banda ou artista de renome nacional.  

Este evento nasceu em 2015 e tem por objetivo valorizar a cultura nordestina. O evento 

rende uma justa homenagem a homens e mulheres que deixaram sua terra natal para trabalhar 

no Município de Extrema, onde atuam em diversos ramos da economia. Este evento acontece, 

atualmente, no Parque Municipal de Eventos e conta com diversas atrações de gastronomia, 

folclore, música, dança e teatro. 

Este evento objetiva honrar a vida e a obra do renomado artista, mosaicista e pintor italiano Alfredo 

Mucci, que viveu em Extrema por diversos anos até a sua morte, ocorrida em 1984. Durante a semana 

são ministradas oficinas de artes plásticas e, ao final, é organizada uma exposição que dá visibilidade 

às obras dos artistas locais e do referido artista. Este evento, atualmente, acontece na Casa da Cultura 

e no Centro de Informações Turísticas. 

A Festa dos Imigrantes é organizada, a cada dois anos, na Praça Presidente Vargas. Possui por 

objetivo divulgar e valorizar a história e a cultura de imigrantes de diversas nacionalidades, que se 

fixaram em Extrema e que tiveram importante papel no desenvolvimento do Município. Para isso, o 

evento oferece ao público espetáculos de dança e música de diversos países. São ainda organizadas 

barracas de comidas típicas que comercializam pratos da gastronomia de seus países de origem. 

A primeira Marcha para Jesus aconteceu em 1987, na cidade de Londres, Reino Unido. Em 1994,  

foi realizada a primeira versão global do evento, alcançando 170 países.

Em Extrema, a primeira Marcha para Jesus ocorreu em 2009, por iniciativa de diversas igrejas 

evangélicas locais. Seu objetivo principal é evangelizar e seu público alvo constitui-se de evangélicos 

e munícipes cristãos. 

Neste período são promovidas, pela Administração Municipal, diversas atividades, tais como, atos cívicos e 

apresentações musicais e artísticas. Este evento conta, também, com o Festival Comida de Boteco, no qual 

artistas locais se apresentam.  Este evento atualmente acontece na Praça Presidente Vargas. 
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Hoje, este evento faz parte do Calendário Cultural de Eventos do Município e sua organização 

fica sob a responsabilidade do COPAEx – Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de Extrema. 

Segundo dados atuais desta entidade, o Município conta com cerca de 80 igrejas evangélicas e 

aproximadamente 120 pastores. 

copa de Marcha do cavalo Mangalarga Marchador

consciência negra

audição da escola Municipal de Música

eventos natalinos

encontro de corais

A Copa de Marcha foi criada em 2012 e consiste na organização de uma prova pública (realizada 

em dois dias) que visa preservar e valorizar o movimento característico da raça e oferecer ao público 

a oportunidade de, não só acompanhar a performance de cavalos e cavaleiros, mas também a 

avaliação dos juízes. O evento acontece no Recinto da Festa do Peão e conta com atrações culturais 

como a Orquestra Extremamente Caipira, shows de moda de viola, além de infraestrutura com 

tendas e praça de alimentação. No presente ano, o evento passará a ter a parceria do Sindicato dos 

Produtores Rurais de Extrema. 

Este evento foi realizado pela primeira vez em 2015, por indicação da Câmara Municipal 

de Extrema. Acontece atualmente na Praça Presidente Vargas e no Clube Literário e 

Recreativo de Extrema. Seu objetivo é promover diversas atividades em homenagem ao Dia 

da Consciência Negra.   

A Audição da Escola Municipal de Música acontece no Cine Teatro desde 2011. O evento 

consiste na apresentação de professores e alunos do Projeto “Música para Todos” com o intuito 

de comemorar o encerramento das atividades musicais do ano letivo, assim como promover a 

interação entre o público, membros da família e alunos participantes.  

Os eventos natalinos acontecem durante o mês de dezembro, na Praça Presidente Vargas. Neste 

período, apresentam-se bandas da região tais como as Bandas da Corporação da Polícia Militar de 

Pouso Alegre e de Poços de Caldas. As cantatas contam com a participação de membros do Grupo 

de Seresta Renascer, do Coral Municipal, da Banda do Bem e da Orquestra Extremamente Caipira. 

O evento conta, ainda, com apresentações teatrais, a tradicional Casinha do Papai Noel, enfeites 

natalinos e sorteios de brinquedos e bicicletas. 

O Encontro de Corais nasceu em 2013 e possui por objetivo proporcionar a interação entre 

músicos, cantores, coralistas, grupos e professores da cidade e da região. O Encontro de Corais 

acontece atualmente na Praça Presidente Vargas.

réveillon

A Administração Municipal, por meio da sua Secretaria de Cultura, é responsável pela organização 

do Réveillon, que conta com shows, contagem regressiva para a virada do ano e queima de fogos. 

Este evento, atualmente, acontece na Praça Presidente Vargas. 

Além dos eventos do Calendário Cultural, a Secretaria Municipal de Cultura apoia diversas 

manifestações e eventos realizados durante o ano, tais como: quermeses e festas realizadas nos 

bairros e na sede do Município; eventos de hip e hop; break; ufologia e atividades religiosas diversas.

ProJetoS aPoiadoS Pelo Poder PÚBliCo

De acordo com definição do Ministério da Cultura, Ponto de Cultura é um coletivo que desenvolve 

atividades culturais reconhecidas e certificadas pelo Ministério da Cultura, por meio dos instrumentos 

da Política Nacional de Cultura Viva.  

O Projeto Ponto de Cultura “Arte em Movimento” foi idealizado por membros do Movimento Cia. 

de Teatro, em 2009. No mesmo ano, foi submetido à avaliação da Secretaria de Estado de Cultura 

de Minas Gerais e aprovado por este órgão. A partir de então, o convênio firmado entre a Secretaria 

de Estado e o referido grupo viabilizou a oferta gratuita à comunidade de oficinas de teatro, circo, 

cenografia, percussão, tambor mineiro e cultura digital. 

Em Extrema, este projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal, parceria que possibilitou a 

execução dos “Projetos de Formação de Platéia” e oficinas de teatro, iniciativas que visam democratizar 

o acesso às artes cênicas e à cultura no Município. Este projeto adquiriu a chancela Ponto de Cultura. 

A CREARTE é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 8 de novembro de 2002. Possui 

como objetivo principal acolher os artesãos da cidade e região em seu espaço, que reúne variados 

produtos: crochê, tricô, fuxico, alimentícios, caixinhas decoradas, trabalhos de produtos recicláveis, 

bonecas de diversos materiais, produtos para bebês, pintura, acessórios femininos, chaveiros, imãs de 

geladeira, entre outros.

Esta associação funciona no prédio da primeira Prefeitura de Extrema, situado na Praça Coronel 

Simeão, s/n – cujo imóvel foi tombado por meio de decreto municipal, em 2003. Neste espaço, são 

oferecidos diversos cursos como violão e teclado, pintura seja em tecido, seja em tela, ponto cruz, 

desenho artístico, crochê e tricô. Após uma reforma que durou 45 dias, sua sede foi reinaugurada no 

dia 17 de setembro de 2016. A Prefeitura Municipal de Extrema concede apoio a esta associação no 

que tange à concessão do espaço e à manutenção do mesmo. 

Em Extrema, a Festa de Santa Rita acontece anualmente em 22 de maio. Esta devoção teve origem 

Ponto de cultura arte em Movimento 

espaço crearte  “associação dos artistas e artesãos de extrema”

festa de Santa rita de cássia
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na Itália, no século XIV. Margherita, conhecida como Rita, nasceu na Província de Cascia, em 1381. 

Ainda jovem, contra a sua vontade, casou-se com um homem violento, com quem teve dois filhos. 

Permaneceu casada durante 18 anos, período no qual sofreu com a violência do marido.

Após o assassinato de seu marido Paolo Ferdinando, seus dois filhos juraram vingar a morte do 

pai. Rita, diante do ódio dos filhos, pediu que Deus os levasse. Preferia ver os filhos mortos a vê-los 

vivendo daquele modo.  

Sozinha, quis recolher-se ao convento das Agostinianas de Cássia, mas foi rejeitada. Pediu a intercessão 

dos santos de sua devoção para conseguir tal desígnio.  Finalmente, conseguiu ingressar no referido 

convento, onde viveu por 14 anos. Neste local, morreu em 1457. A fama de sua santidade e a realização 

de milagres logo foram difundidos pela região. Da Europa, o culto alcançou diversas localidades no mundo. 

Em Extrema, a devoção à Santa Rita está associada à construção da primeira capela, que deu 

origem ao povoado. Em agosto de 1832, a Diocese de São Paulo autorizou a construção de uma 

capela neste local. Esta foi dedicada a Santa Rita de Cássia. 

A Festa de Santa Rita de Extrema é precedida por uma novena e acontece, anualmente, em 22 de 

maio. As festividades acontecem na Praça Presidente Vargas – marco zero do Município –, e possuem 

uma programação que engloba atividades religiosas e sociais. Durante esses dias, são promovidos 

terços luminosos, celebrações religiosas e procissão com destaque para o andor de Santa Rita. Ainda 

no período da festa, a praça recebe barracas de comida e é palco de shows musicais, sorteio de 

prêmios, apresentação de dança e exposições de artesanato e artes plásticas. Além disso, o evento 

conta com o leilão de gados e o tradicional Pastel de Santa Rita. 

A Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia de Extrema foi elevada à condição de Santuário em 10 de 

maio de 2010. Este festejo foi inventariado em 2005 e para a sua realização, a Prefeitura Municipal 

de Extrema realiza um repasse financeiro anual à Paróquia, destinado a ajudar no pagamento das 

despesas da festa e a manter este importante festejo para a comunidade local. 

Grupo de Seresta renascer - associação Grupo Melhor idade 

A Associação Grupo da Melhor Idade foi fundada em 31 de maio de 1996 a partir da reunião de 

pessoas da comunidade local. O objetivo principal desta associação é promover a integração social 

de seus membros por meio da promoção de atividades musicais, apresentações públicas, ações 

voluntárias e beneficentes. 

Esta entidade criou o Grupo de Seresta Renascer em maio do mesmo ano com 9 pessoas. Em 

Extrema, o grupo se apresenta em hospitais, clínicas e asilo, nos eventos culturais e religiosos do 

Município e em encontros de corais realizados em municípios da região. 

Atualmente, o grupo é formado por cerca de 30 pessoas. A referida associação recebe apoio 

financeiro da Prefeitura Municipal de Extrema, o que permite ao grupo contratar profissionais que 

lecionam música, canto, dança e ginástica aos seus integrantes.  

Movimento companhia de teatro

Grupo de teatro névoa

O Movimento Cia. de Teatro foi fundado em 1997. Desde então, a Companhia promove espetáculos 

teatrais, projetos de formação de platéia, oficinas de teatro, educação ambiental entre outras ações 

culturais, que buscam divulgar, promover e valorizar o teatro e a cultura brasileira. É o idealizador e 

O Grupo de Teatro Névoa é um coletivo cultural sem fins lucrativos, de caráter amador, criado em 3 

de maio de 2011. Inicialmente, estruturou-se das montagens de peças com fins educativos montadas 

por estudantes das escolas extremenses e interessados nas artes cênicas.

Nessa meia década, a companhia atuou em espetáculos, participações em mostras da região, 

montagem de monólogos, criação de um evento bienal, entre outros. Atualmente, a estrutura é 

composta pelos Núcleos de Pesquisa e Extensão, assim subdivididos: Núcleo Infantil e Laboratório de 

Teatro. O grupo também possui Módulos de Produção Cênica, onde são produzidos os espetáculos do 

grupo, com circulação regional e temporadas estudantis, com divulgação das artes cênicas e formação 

de plateia. A companhia possui parceria com o Projeto Cultural e Social Vida e Arte e conta com apoio 

da Secretaria Municipal de Cultura de Extrema. 

iNveNtário de ColetivoS iNformaiS 

Durante a elaboração deste Plano, os membros da Comissão de Sistematização de Informações, 

Elaboração e Redação do Plano Municipal de Cultura de Extrema direcionaram esforços para realizar 

um levantamento de dados sobre a cultura no Município. 

Uma parte deste trabalho diz respeito ao levantamento dos coletivos informais que atuam em 

Extrema. Este trabalho aconteceu através da divulgação da coleta de dados sobre os coletivos 

existentes, ação que ocorreu em 4 momentos distintos ao longo do processo de elaboração do Plano 

Municipal de Cultura.

Por coletivo informal, os membros da referida comissão entendem grupos formados por mais de 

três pessoas que atuam de maneira informal, ou seja, sem CNPJ, em diversas áreas da cultura.  

Ressaltamos que as informações utilizadas neste trabalho foram fornecidas por membros dos 

respectivos grupos. De acordo com este levantamento, atualmente, existem no Município 14 coletivos 

informais que atuam no segmento da música e 7 coletivos informais de dança. 

Conforme disposto no Plano Municipal de Cultura, na meta 1, a Secretaria Municipal de Cultura 

irá realizar o mapeamento completo da realidade cultural do Município. 

produtor da Extrema Mostra Teatro e se tornou Ponto de Cultura ao vencer o 1º Edital da Secretaria 

de Estado de Cultura de Minas Gerais – em parceria com o Ministério da Cultura, em 2009. 

A Cia. é reconhecida como de utilidade pública, municipal e estadual, e desenvolve projetos em 

parceria com o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Extrema, Minas Gerais. 

Através da Lei Rouanet, realizou turnê por 24 cidades mineiras com os Projetos “O Mambembe” e 

“Teatro Itinerante”. Ao longo das últimas duas décadas o grupo produziu 24 peças de teatro. Através 

do Ponto de Cultura, idealizou e produziu o documentário “Mulheres que Curam”, selecionado para 

ser exibido na TEIA de Natal em 2014 e, atualmente, desenvolve o Projeto Caixeiras da Serra - Grupo 

de Mulheres que tocam tambor. 
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matriZ fofa (Consolidação da análise situacional)

Nesta parte, os membros dos diversos segmentos envolvidos nos trabalhos de elaboração do 

presente plano organizaram suas informações a partir da metodologia escolhida coletivamente, ou 

seja, a Matriz FOFA. 

fofa - Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças ou SWot - Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities e Threats.

Os dados a seguir contêm a íntegra dos trabalhos realizados nos encontros promovidos nesta 

fase e ainda dados coletados a partir de questionários disponibilizados pela internet, de fazedores da 

cultura e da Sociedade Civil de Extrema.

•	Facilidade	de	diálogo	entre	integrantes	deste	
segmento	e	colaboradores	da	Gerência	de	Cultura;		 	
	 	 	

•	A	Gerência	de	Cultura,	durante	a	organização	de	
eventos	do	Município,	convida	grupos	de	dança	da	
cidade	para	se	apresentarem;	 	 	
	

•	Existência	e	disponibilização	de	locais	públicos,	com	
razoável	infraestrutura,	para	ensaios	e	apresentações;	
	 	 	

•	A	Administração	Municipal	promove,	anualmente,	a	
Mostra	de	Dança	e	o	Encontro	de	Dança.

•	 Implantação	da	Fábrica	de	Cultura	que	irá	beneficiar	
os	grupos	de	dança	do	Município;	 	
	

•	Publicação	de	editais	direcionados	à	dança;		
	

•	Priorizar	a	contratação	de	membros	e	grupos	de	
dança	do	Município	para	atuarem	em	eventos	locais	
(da	iniciativa	da	Prefeitura	e	da	Sociedade	Civil);	 	
	 	 	

•	Possibilidade,	por	parte	do	Poder	Público,	de	
promover	workshops	e	cursos	voltados	ao	segmento	
da	dança;		 	 	 	 	
	

•	Possibilidade,	por	parte	do	Poder	Público,	de	oferecer	
transporte	para	membros	de	grupos	de	dança	para	
realizarem	apresentações,	cursos	e	competições	fora	
do	Município.		

dança

PontoS forteS oPortunidadeS

•	A	Administração	Municipal,	por	meio	da	Gerência	de	
Cultura,	é	receptiva	e	apoia	projetos	apresentados	
pelos	grupos	locais	de	teatro;	 	 	
	

•	Existência	de	diálogo	entre	os	diretores	de	escolas	
locais	(redes	municipal,	estadual	e	particular),	
secretários	municipais	de	Educação	e	membros	dos	
grupos	de	teatro	do	Município	para	a	divulgação	do	
teatro	nas	escolas.	

•	Possibilidade	de	ampliar	os	recursos	financeiros	
destinados	ao	evento	Extrema	Mostra	Teatro;	
	

•	Possibilidade	de	ampliar	o	número	de	oficinas	e	
workshops	de	teatro	oferecidos;	 	 	
	

•	Possibilidade	de	promover	a	realização	de	seminários,	
encontros	e	mesas	redondas	sobre	o	teatro;	
	

•	Estimulo	à	criação	de	linhas	regulares		de	transporte	
coletivo	de	acesso	ao	Parque	Municipal	de	Eventos	
(por	ocasião	da	realização	de	eventos	de	teatro);	
	

•	 Promover	apresentações	descentralizadas	visando	estimular	
a	formação	de	público	durante	o	Festival	de	Inverno.	

teatro

PontoS forteS

PontoS fracoS

PontoS fracoS

oPortunidadeS

deSafioS

deSafioS

•	Ausência	de	um	mapeamento/levantamento	dos	
grupos	de	dança	existentes	e	atuantes,	no	Município,	
a	fim	de	divulgar	e	valorizar	o	trabalho	e	as	conquistas	
de	cada	grupo;		 	 	 	
	

•	O	valor	dos	caches	de	membros	do	segmento	de	
dança	(profissional	e	amador	do	Município)	não	
equivale	ao	valor	pago	a	membros	do	segmento	de	
dança	(profissional	e	amador)	que	vêm	de	outros	
municípios;	 	 	 	 	 	
	

•	Ausência	de	editais	voltados	para	a	dança;		
	

•	Percepção	da	existência	de	discriminação	com	relação	
aos	grupos	de	hip	hop	no	Município;	 	
	

•	Pouca	integração	entre	os	organizadores	de	eventos	
de	dança	no	Município	e	membros	de	grupos	locais	de	
dança	profissional.

•	 Os	recursos	financeiros	destinados	à	Cultura	são	reduzidos,	
se	comparados	aos	destinados	a	outros	setores;		 	
	 	 	 	

•	Os	recursos	financeiros	destinados	à	produção	teatral	
são	insuficientes	para	o	desenvolvimento	pleno	
do	setor	(contratação	de	profissionais	das	áreas	
específicas	como	um	diretor	de	teatro	renomado,	um	
iluminador,	um	cenógrafo	entre	outros);	 	

•	Promover	programas	de	dança	para	incentivar,	
divulgar	e	valorizar	este	segmento	junto	à	
comunidade	(oficinas,	cursos,	workshops	e	aulas	
regulares).

•	Promover	diálogo	freqüente	com	integrantes	da	
Sociedade	Civil	sobre	suas	expectativas	em	relação	
ao	teatro;	 	 	 	 	
	

•	Estimular	e	valorizar	a	participação	popular	nas	
políticas	públicas	de	cultura;		 	 	



54 55

	
•	 Falta	de	investimento	em	capacitação	na	área	de	
teatro.

	
•	Necessidade	de	profissionalização	técnica	dos	
colaboradores	que	atuam	no	Cite	Teatro,	bem	como,	a	
melhoria	das	condições	técnicas	do	espaço	(projetor	
e	tela	de	cinema);

•	Adequação	da	estrutura	cênica	do	Cine	Teatro.

•	Oferta	gratuita,	por	parte	da	Administração	Municipal,	
de	oficinas	e	curso	de	artes	plásticas	e	artesanato;	
	

•	Aumento,	durante	os	últimos	anos,	do	número	de	
artistas/artesãos	locais	atraídos	pela	visibilidade	do	
Projeto	Portal	das	Artes.

•	Facilidade	de	diálogo	entre	integrantes	deste	
segmento	e	colaboradores	da	Administração	
Municipal,	através	da	sua	Gerência	de	Cultura;	
	

•	Existência	e	acesso	(dos	membros	deste	segmento)	à	
infraestrutura	pública	existente	no	Município.

•	Ampliar	o	número	de	vagas,	destinadas	aos	
munícipes,	em	cursos	de	artes	plásticas	e	artesanato;	
	

•	Elaboração	de	editais	voltados	a	projetos	de	artes	
plásticas	e	artesanato;			 	 	
	

•	 Intensificar	as	ações	que	visam	promover	a	
comercialização	da	produção	local	para	turistas.

•	 Interesse	de	munícipes	pela	criação	de	um	cine	clube;	
	

•	 Interesse	em	fortalecer	o	diálogo	entre	os	
profissionais	locais;	 	 	 	
	

•	Adequação	dos	espaços	públicos	municipais	para	a	
projeção	de	filmes;	 	 	 	
	

•	Criação	de	um	estúdio	para	filmagem;	 	
	

•	Criar	editais	para	a	formação	e	produção	em	
audiovisual,	(inclusive	editais	que	possibilitem	utilizar	
o	cinema	como	ferramenta	de	valorização	do	destino	
turístico	de	Extrema);		 	 	 	
	

•	Disponibilizar	literatura	técnica	sobre	audiovisual	na	
Biblioteca	Municipal.	

artes Plásticas e artesanato

audio Visual

PontoS forteS

PontoS forteS

PontoS fracoS

PontoS fracoS

oPortunidadeS

oPortunidadeS

deSafioS

deSafioS

•	 Falta	de	editais	para	a	realização	de	projetos	voltados	para	
as	artes	plásticas	e	artesanato.

•	 Falta	de	recursos	financeiros,	infraestrutura	e	editais	
de	estímulo	ao	segmento	audiovisual,	por	parte	da	
Administração	Municipal;

•	Organização	de	eventos	para	valorizar	e	divulgar	a	
produção	local.	

•	Criar	infraestrutura	(equipamentos	de	filmagem)	para	
a	atuação	dos	profissionais;	 	 	

•	 Facilidade	de	diálogo	entre	colaboradores	da	Gerência	
de	Cultura	e	profissionais	do	segmento	fotográfico;	
	

•	Acessibilidade	dos	membros	deste	segmento	à	
infraestrutura	pública	do	Município;	 	
	

•	 Inclusão	da	Mostra	de	Fotografia	no	calendário	de	
eventos	atual.

•	Criação	de	um	foto	clube	visando	promover	a	
integração	entre	os	profissionais	e	hobbistas	do	
segmento;	 	 	 	 	
	

•	Qualificação	dos	profissionais	residentes	no	
Município;	 	 	 	 	
	

•	Aproveitamento	do	potencial	turístico	para	a	
promoção	do	segmento	de	fotografia;	 	
	

•	Aproveitamento	dos	espaços	públicos	existentes	para	
desenvolver	atividades	criativas	na	fotografia.

fotografia

PontoS forteS

PontoS fracoS

oPortunidadeS

deSafioS

•	 Falta	de	conhecimento	para	a	criação	de	projetos	por	parte	
dos	profissionais	deste	segmento;	 	 	 	

•	 Falta	de	recursos	financeiros	e	materiais	específicos	para	
o	segmento	de	fotografia,	por	parte	da	Administração	
Municipal;	 	 	 	 	 	

•	 Falta	de	formação	em	fotografia	para	pessoas	interessadas	
em	adquirir	conhecimento,	podendo	ser	profissional	ou	por	
hobbie;	 	 	 	 	 	

•	 Falta	de	interação	entre	os	representantes	da	Segurança	
Pública	e	das	Gerências	de	Turismo	e	de	Cultura	para	
garantir	segurança	efetiva	para	as	pessoas	interessadas	em	
atuar	com	fotografia	no	Município	em	pontos	e	atrativos	
turísticos	(risco	de	assalto);	 	 	 	

•	 Falta	de	conhecimento	sobre	o	segmento	da	fotografia,	
pela	Administração	Municipal.		

•	Criar	editais	voltados	a	promover	o	segmento	de	
fotografia;	 	 	 	 	
	

•	Promover	e	criar	eventos	específicos	de	qualificação	
profissional	do	segmento	de	fotografia	para	
munícipes;	 	 	 	 	
	

•	Promover	programas	de	capacitação	e	qualificação	
para	o	segmento	de	fotografia;	 	 	
	

•	Promover	a	interação	dos	diversos	segmentos	
culturais	com	a	fotografia	visando	promover	a	cultura	
local;	 	 	 	 	
	

•	Priorizar	a	contratação	de	empresas	e	profissionais,	
do	segmento	de	fotografia	local,	dedicados	à	
prestação	de	serviços	para	a	Administração	
Municipal.		

•	 Falta	de	capacitação	e	formação	em	audiovisual;	 	

•	 Falta	de	conhecimento	sobre	o	segmento	do	audiovisual,	
por	parte	da	Administração	Municipal.		

•	Oferecer	capacitação	para	que	os	interessados,	
em	geral,	venham	a	utilizar	os	equipamentos	
audiovisuais	no	Município;		 	 	
	

•	Criar	editais	para	a	formação	e	produção	em	
audiovisual;	 	 	 	 	
	

•	Promover	eventos	de	qualificação	profissional;	
	

•	Criação	de	um	cine	clube;	 	 	
	

•	Priorizar	a	contratação	de	empresas	e	profissionais	
do	segmento	audiovisual	de	Extrema	na	execução	de	
serviços	para	a	Administração	Municipal.	
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•	A	Administração	Municipal,	por	meio	da	Gerência	
de	Cultura	e	da	Secretaria	Municipal	de	Educação,	
concede	suporte	ao	Festival	Literário;	 	
	

•	A	Feira	Literária,	desde	a	sua	primeira	edição,	
em	2014,	tem	conquistado	reconhecimento	por	
qualidade,	por	parte	de	munícipes	e	visitantes;	
	

•	Promoção	da	inclusão	social	por	meio	do	Festival	
Literário,	estímulo	à	leitura	e	incentivo	à	formação	de	
jovens	escritores;	 	 	 	
	

•	Penetração	do	evento	nas	escolas	e	faculdades.

•	Existência	de	diálogo	entre	os	membros	deste	setor	e	
os	colaboradores	da	Gerência	de	Cultura;		 	
	

•	A	Administração	Municipal,	através	da	Gerência	de	
Cultura,	possibilita	a	participação	dos	músicos	locais	
nos	eventos	municipais;		 	 	
	

•	A	Administração	Municipal,	através	da	Gerência	de	
Cultura,	mantém	programas	de	formação	em	música	
para	cidadãos	(Projeto	Música	para	Todos,	Coral	
Municipal	e	orquestras);	 	 	
	

•	Concessão	de	apoio,	por	parte	do	Poder	Público,	a	
projetos	de	música	em	geral;	 	 	
	

•	Os	músicos	que	se	apresentam	nos	eventos	
organizados	pela	Administração	Municipal	são	
remunerados;		 	 	 	

•	Possibilidade	de	ampliar	os	recursos	financeiros	
destinados	ao	evento	Festival	Literário	de	Extrema;	
	

•	Criar	oferta	de	transporte	coletivo	público	para	
possibilitar	o	deslocamento	de	munícipes	de	vários	
pontos	do	Município	até	o	local	da	Feira	Literária	e	
outros	eventos	literários;	 	 	
	

•	Criar	editais	para	produção	e	edição	literária;	
	

•	Fomentar	uma	associação	de	escritores;	 	
	

•	Criar	um	prêmio	literário.

•	Elaboração	de	editais	voltados	a	atender	projetos	
musicais;	 	 	 	 	
	

•	Oferecer	capacitação	em	projetos.

literatura

Música

PontoS forteS

PontoS forteS

PontoS fracoS

oPortunidadeS

oPortunidadeS

deSafioS

•	Os	recursos	financeiros	destinados	à	literatura	não	
atendem	a	demanda	do	setor	literário;	 	 	

•	 Falta	de	divulgação	adequada	para	o	Festival	Literário;	 	

•	 Falta	de	investimento	para	capacitação	na	área	de	
literatura.

•	Estimular	a	participação	do	público,	em	geral,	nas	
ações	literárias	do	Município;	 	 	
	

•	Disponibilizar	espaços	públicos	que	atendam	a	
demanda	de	atividades	literárias;		 	
	

•	Garantir	a	oferta	de	transporte	público	à	população	
extremense	por	ocasião	de	eventos	e	atividades	
literárias.	

•	Boa	infraestrutura	para	sediar	eventos	e	atividades	
socioculturais;		 	 	 	
	

•	Existência	de	um	amplo	calendário	de	eventos	
anual,	cujas	atrações	contemplam	as	demandas	da	
sociedade;		 	 	 	 	
	

•	Oferta	gratuita	de	aulas	de	artes	plásticas,	música	e	
artes	cênicas;	 	 	 	 	
	

•	Existência	de	uma	política	pública	de	preservação	do	
patrimônio	histórico;	 	 	 	
	

•	 Fase	final	da	obra	da	Fábrica	de	Cultura	com	recursos	
do	Município	(que	proporcionará	a	ampliação	da	
oferta	de	cursos,	atividades	culturais,	eventos	e	
entretenimento).

•	Criação	de	um	programa	de	formação	para	oferecer,	
também,	aos	funcionários	que	atuam	no	setor	de	
Cultura,	cursos	de	aprimoramento	e	capacitação;	
	

•	Criação	de	um	sistema	municipal	de	informações	e	
indicadores	culturais.

infraestrutura e Gestão cultural 

PontoS forteS

PontoS fracoS

PontoS fracoS

oPortunidadeS

deSafioS

deSafioS

•	Falta	de	conhecimento,	por	parte	de	funcionários	da	
Gerência	de	Cultura,	sobre	os	segmentos	culturais	
existentes	no	Município;	 	 	 	
	

•	 Falta	de	um	sistema	de	informações	sobre	todos	os	
segmentos	culturais	do	Município.

•	Falta	de	um	levantamento	de	dados	sobre	os	músicos	
profissionais	e	amadores	do	Município;	 	
	

•	Falta	de	editais	voltados	para	a	música;	 	
	

•	Falta	de	reconhecimento	dos	artistas	locais	e	
valorização	dos	artistas	de	fora;	 	 	 	
	

•	Ausência	de	espaços	para	ensaios	musicais;	 	
	

•	Preconceito	com	grupos	de	hip	hop.

•	 Implementação	das	metas,	projetos	e	ações	contidos	
no	Plano	Municipal	de	Cultura.

•	Conscientização	dos	músicos	profissionais	e	
amadores	na	construção	da	política	cultural;	
	

•	Valorização	dos	músicos	profissionais	e	amadores	já	
atuantes;	 	 	 	 	
	

•	Promover	diálogo	com	os	membros	da	Associação	
Amadora	de	Músicos	de	Extrema;	 	
	

•	Concessão	de	espaço	para	projetos	de	hip	e	hop;	
	

•	Criação	de	uma	rádio	online	para	divulgar	a	produção	
musical	local.

•	Elaboração	do	Projeto	Fábrica	de	Cultura;	 	
	

•	Existência	de	espaços	públicos	e	boa	estrutura	
disponível	para	apresentações	musicais.	
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A realização da análise situacional da cultura, em 

Extrema, possibilitou a definição dos objetivos, das 

diretrizes e das prioridades do Plano Municipal de Cultura 

de Extrema, conforme expostos abaixo:

Orientar os representantes da Administração Municipal 

e membros da Sociedade Civil sobre a execução dos 

projetos e ações contidos no Plano Municipal de Cultura, 

no período entre 2018 e 2027; 

Promover o pleno exercício dos direitos culturais e o 

direito de participação dos munícipes nas decisões da 

política cultural local;

Promover o desenvolvimento humano e social dos munícipes;

Assegurar a preservação e promover a valorização do 

patrimônio cultural do Município;

Proteger, valorizar e promover a diversidade e a 

pluralidade das expressões culturais existentes no Município;

•	 Universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

•	 Promoção da cidadania;

•	 Valorização do patrimônio cultural do Município;

•	 Valorização dos profissionais e segmentos culturais 

existentes no Município e da economia da cultura;

•	 Implantar e manter um modelo de gestão compartilhada;

•	 Consolidar o SMC – Sistema Municipal de Cultura;

•	 Ampliar os recursos financeiros disponíveis no setor cultural;

•	 Fomentar projetos e ações que visam desenvolver a cultura 

digital no Município.

4. ProGNÓStiCo

Objetivo Geral 

Objetivos Específicos

Diretrizes

Prioridades
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1.	Criar	a	Coordenação	do	
Plano	Municipal	de	Cultura	
responsável	por	sua	
implantação.	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	

2.	Elaborar	e	executar	
o	monitoramento	e	a	
avaliação	do	PMC	a	partir	da	
Coordenação	Municipal	do	
PMC	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	

3.	Elaborar	e	publicar	Decreto	
Municipal	nomeando	os	
representantes	das	repartições	
da	Administração	Municipal	e	
representantes	dos	segmentos	
artísticos	e	culturais	eleitos	
pelos	seus	pares	para	atuar	no	
CMPC;				 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 		 	 	 	
	 	 	 	

4.	Implantar	o	Sistema	Municipal	
de	Informações	e	Indicadores	
Culturais	–	SMIIC	 	 	
	

Articulação	dos	representantes	dos	setores	da	
Administração	Municipal	que	têm	cadeiras	no	
Conselho	Mun.	de	Política	Cultural	e	entidades	
representativas	dos	segmentos	artísticos	e	
culturais	para	formação	de	uma	comissão.	

Elaboração,	implantação	e	aperfeiçoamento	
de	proposta	metodológica.

Proposta	elaborada,	implantada	e	
aperfeiçoada	continuamente.

CMPCCurto	prazo
Seis	meses	após	a	criação	da	
Coordenação	do	PMC

Comissão	de	Monitoramento	e	Avaliação	
do	PMC	criada	e	resolução	publicada

Departamento	Jurídico	e	
Gabinete	do	Prefeito

Curto	prazo

Resultados	publicados	a	cada	dois	anos

Representantes	do	Poder	Público	
indicados	e	empossados

Curto	prazo	
Até	10	meses,	após	a	
aprovação	da	Lei	Municipal	
do	Sistema	de	Cultura,	a	cada	
2	anos	até	o	2027

Comissão	de	Monitoramento	e	
Avaliação,	CMPC	e	Assessoria	de	
Comunicação

Secretarias	municipais	

Curto	prazo	
Contínuo	a	cada	dois	anos

Criação	de	Comissão	de	Monitoramento	e	
Avaliação	do	PMC

Publicação	dos	resultados	alcançados-metas	
executadas	no	site	do	Poder	Executivo	e	em	
diversas	mídias	disponíveis.

Articulação	com	os	representantes	das	
Secretarias	que	detém	cadeiras	no	Conselho	
Municipal	de	Política	Cultural;

Criação	de	uma	comissão	constituída	
por,	no	máximo,	3	pessoas	para	atuar	na	
Coordenação	do	PMC

Curto	prazo
Até	3	meses,	após	a	
aprovação	do	Plano	
Municipal	de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	de	
Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	de	
Cultura	e	Departamento	
Jurídico

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Gabinete	do	Prefeito,	
secretarias	municipais	e	
Conselho	Municipal	de	
Política	Cultural	(CMPC)

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Constituição	da	Comissão	Eleitoral	e	
realização	de	eleição	dos	representantes	dos	
segmentos	artísticos	e	culturais

Implantação	do	CMPC	e	realização	de	
reuniões	ordinárias	bimestrais

Utilização	da	plataforma	SNIIC	como	
ferramenta	de	coleta	e	armazenamento	de	
dados

Realização	do	mapeamento	da	realidade	
cultural	do	Município.

Mapeamento	cultural	realizado	e	
disponível	a	partir	de	2018,	com	
atualização	contínua

CMPC	atuando

100%	dos	artistas	e	fazedores	culturais	
atuantes	cadastrados	no	SNIIC	

Curto	prazo	
Ação	contínua	-
100%	em	2027

Curto	prazo Secretaria	Municipal	de	
Cultura	e	CMPC

Entidades	culturais,	associações,	
universidades,	instituições	
educacionais	entre	outros.	

Eleição	realizada	e	conselheiros	
empossados

Curto	prazo	
Até	10	meses,	após	a	
aprovação	da	Lei	Municipal	
do	Sistema	de	Cultura,	a	
cada	2	anos	até	o	2027

Curto	prazo
Ação	contínua

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	
Municipal	de	
Cultura	e	CMPC

Secretaria	
Municipal	de	
Cultura

CMPC

Gabinete	do	Prefeito,	entidades	
e	representantes	dos	segmentos	
com	cadeira	na	Comissão	de	
Sistematização	de	Informações,	
Elaboração	e	Redação	do	PMC	e	no	
CMPC

CMPC

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

5. ProJetoS, aÇõeS e metaS Por eiXo temátiCo
eiXo 1: GeStÃo PÚBliCa e PartiCiPaÇÃo SoCial

aÇÃo eStratéGia
reSultadoS 
eSPeradoS

Meta 1 - Sistema Municipal de Cultura de Extrema Implantado, com todos os 
Componentes em Operação, até 2027

objetivo: Implantar, monitorar e avaliar o Sistema Municipal de Cultura.

PraZo reSPonSáVel Parceria financiaMento
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Criar	e	regulamentar	o	Fundo	Municipal	de	
Cultura;

Discutir,	planejar	e	viabilizar	a	elaboração	do	
Projeto	de	Lei	de	Fomento	à	Cultura	de	modo	
participativo,	à	luz	do	SMC	de	Extrema.

Incentivar	a	captação/doação	de	recursos	
financeiros	através	do	Fundo	Municipal	de	
Cultura

Criação	de	normas	para	orientar	a	elaboração	
dos	editais	no	que	tange	a	utilização	de	
recursos	financeiros	do	FMC	e	estabelecimento	
de	contrapartidas	por	parte	dos	proponentes;

Articulação	junto	ao	Chefe	do	Poder	Executivo	
e	o	Legislativo	para	que,	no	mínimo,	3%	
do	orçamento	municipal	seja	destinado	à	
Secretaria	Municipal	de	Cultura	

Criação	e	implantação	das	normas	

Articulação	realizada	para	que,	no	
mínimo,	3%	do	orçamento	municipal	
seja	destinado	à	Cultura	

Projeto	de	lei	discutido	e	encaminhado	
ao	Departamento	Jurídico.	

Campanha	anual	de	divulgação	do	FMC	 Curto	prazo

Curto	prazo

Curto	prazo Secretaria	
Municipal	de	
Cultura	e	CPMC

Chefe	do	Poder	Executivo	
e	Poder	Legislativo

Secretaria	Municipal	de	
Cultura	e	CPMC

Departamento	Jurídico

Sistema	de	Financiamento	à	Cultura	
implantado

Curto	prazo
Até	12	meses	após	a	
publicação	da	Lei	do	SMC

Curto	prazo

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	CMPC

Secretaria	
Municipal	de	
Cultura	e	CPMC

Secretaria	Municipal	de	
Cultura	e	CPMC	

Departamento	Jurídico

Departamento	Jurídico,	Setor	de	
Arrecadação	e	Setor	Tributário

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	FMC

Secretaria	Municipal	de	
Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	FMC

Alteração	da	Lei	Nº	12/2013.	PL.	

Readequação	da	estrutura	administrativa	da	
Gerência	de	Cultura

Adequação	realizada	 CMPC,	Poder	Executivo	e	Poder	
Legislativo	

Curto	prazo

Concurso	realizado Chefe	do	Poder	Executivo	Médio-longo	prazo	Articulação	junto	ao	Chefe	do	Poder	Executivo	
para	abertura	e	criação	de	vagas	específicas	
de	funcionários	para	atuarem	na	Secretaria	
Municipal	de	Cultura	

Secretaria	Municipal	de	Cultura	
implantada

Curto	prazo Chefe	do	Poder	
Executivo

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Poder	Executivo	e	Poder	Legislativo Poder	Executivo7.	Alterar	a	estrutura	
administrativa	da	
Prefeitura	Mun.	de	Extrema	
transformando	a	Gerência	de	
Cultura	em	Secretaria	Municipal	
de	Cultura.	

Agenda	cultural	de	Extrema	
disponibilizada	na	internet	(alimentada	
e	atualizada	pelos	fazedores	e	mediada	
pela	Administração	Municipal)

Curto	prazo Secretaria	Municipal	de	
Cultura	e	CMPC

Entidades	culturais,	associações,	
universidades,	instituições	
educacionais	entre	outros.

Secretaria	Municipal	de	
Cultura	e	Assessoria	de	
Comunicação

Criação	de	ferramentas	de	comunicação	
(cartazes,	aplicativo,	panfletos,	banners,	flyers,	
outdoors	e	plataforma	web	entre	outros)	para	
possibilitar	um	mapeamento	colaborativo	
viabilizando	a		elaboração	de	uma	agenda	
da	cultura,	com	todas	as	ações	culturais	
realizadas	em	Extrema.

5.	Implantar	o	Sistema	de	
Financiamento	à	Cultura	
atendendo	às	demandas	das	
conferências	municipais	de	
cultura.		 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	
	

6.	Destinação	de,	pelo	menos	3%	
do	orçamento	municipal	para	a	
Secretaria	Municipal	de	Cultura.						

aÇÃo eStratéGia PraZo reSPonSáVel Parceria financiaMento
reSultadoS 
eSPeradoS

Meta 2 - Adequar e Estruturar a Gestão das Políticas Públicas de Cultura em Consonância 
com o Sistema Municipal de Cultura até 2020

objetivo: Organizar a gestão da cultura de Extrema conforme estabelecido no Sistema Municipal de 

Cultura e seus componentes.
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Realizar	uma	análise	situacional	sobre	
os	projetos	e	programas	oferecidos	e,	se	
necessário,	adequar	os	recursos	(físicos,	
humanos	e	materiais)	destinados	aos	mesmos	

Articular	parcerias	junto	aos	gestores	de	
outras	secretarias	municipais	para	viabilizar	
o	acesso	dos	munícipes	aos	locais	de	
eventos	culturais	no	Município.

Pelo	menos	2	atividades	realizadas	por	ano

Norma	instituída

Secretaria	Municipal	de	Educação,	
Secretaria	Municipal	de	Assistência	
Social	e	CMPC

Fazedores	culturais

Departamento	Jurídico

Curto	prazo

Curto	prazo
Ação	contínua

Curto	prazo	

Estudar	formas	de	viabilizar/facilitar	o	acesso	
dos	munícipes	aos	locais	que	sediam	eventos	
culturais	no	Município.
	

Articular,	promover	e	apoiar	os	moradores	
afastados	da	sede	do	Município	na	realização	
de	sarais	e	outros	eventos

Criação	de	normas	para	uso	e	conservação	
de	espaços	públicos	utilizados	por	fazedores	
culturais	para	a	realização	de	atividades	
artísticas	e	culturais;

Programas	e	serviços	mantidos	e	
aperfeiçoados,	com	qualidade.

Curto	prazo
Ação	contínua

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

CMPC	e	Secretaria	
Municipal	de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

CMPC	e	Poder	Executivo Secretaria	Municipal		
de	Cultura

Secretaria	Municipal		
de	Cultura

Secretaria	Municipal		
de	Cultura

Secretaria	Municipal		
de	Cultura

8.	Manter,	aperfeiçoar	e	ampliar	
(se	necessário)	programas	e/ou	
serviços	existentes	no	Município.	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

9.	Garantir	o	acesso	a	bens	e	
serviços	artísticos	culturais	
às	pessoas	portadoras	de	
necessidades	especiais	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

10.	Criar	estúdio	multiuso	na	Fábrica	
de	Cultura	(de	áudio,	vídeo	e	
fotografia)	 	 	

11.	Articular	com	as	secretarias	
municipais	pactuadas	no	PMC	
um	calendário	unificado	de	
atividades	culturais	

Expansão	e	descentralização	da	rede	de	
equipamentos,	serviços	e	espaços	culturais	
com	estrutura	adequada	para	ensaios	e	
apresentações	artísticas;

Readequação	dos	espaços	públicos	com	
objetivo	de	atender	a	legislação	que	
estabelece	normas	gerais	e	critérios	básicos	
para	a	promoção	da	acessibilidade	de	pessoas	
portadoras	de	necessidades	especiais

Destinação	de	espaços	adequados	em	eventos	
de	médio	e	grande	porte	para	pessoas	
portadoras	de	necessidades	especiais

Garantia	da	estrutura	mínima	para	atender	os	
segmentos	artísticos	pertinentes

Elaboração	de	um	calendário	anual	com	
apresentações	itinerantes	

Articular	junto	à	Câmara	Municipal	para	instituir	
a	nível	municipal	o	dia	internacional	da	Luta	
contra	a	homofobia	(17	de	maio)	com	evento	de	
conscientização

Institucionalização	do	Dia	da	luta	contra	a	
homofobia	

Estúdio	equipado	e	implantado

Calendário	de	atividades	culturais	
elaborado	anualmente

Curto/Médio	prazo

Equipamentos	adquiridos	e	disponibilizados	
aos	fazedores	culturais,	conforme	demanda

Mapeamento	dos	espaços	públicos	com	
necessidade	de	intervenções	para	a	
readequação	dos	mesmos

Espaços	disponibilizados

Médio	prazo

Médio	e	longo	prazo

Curto	prazo
Ação	contínua

Curto	prazo

Médio	prazo

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Mun.	de	Obras	e	
Urbanismo,	Secretaria	Municipal	de	
Educação		e	Secretaria	de	Governo

Secretaria	Municipal	de	Obras	
e	Urbanismo

Secretaria	Municipal	de	Obras	
e	Urbanismo

Secretarias	Municipais

Poderes	Executivo	e	Legislativo

Secretaria	Municipal		de	
Cultura	e	recursos	públicos	
externos

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e		Secretaria	
Municipal	de	Obras	e	
Urbanismo	

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	de	
Cultura	e	ou	recursos	
públicos	externos

Meta 3 - Dobrar até 2027 a oferta dos programas e projetos culturais oferecidos pela 
Prefeitura de Extrema.

objetivo: Aumentar o acesso a equipamentos e serviços culturais oferecidos à população

aÇÃo eStratéGia PraZo reSPonSáVel Parceria financiaMento
reSultadoS 
eSPeradoS
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Identificação	de	possíveis	localidades	e	
estabelecimento	de	contatos	para	celebração	
de	convênios

Projeto	elaborado	e	executado

Identificação	e	uso	de	espaços	disponíveis

Fazedores	culturais

Secretaria	Municipal	de	
Obras	e	Urbanismo

Médio	prazo
Continuo/anual

Médio	prazo

Desenvolvimento	de	um	projeto	específico	de	
forma	participativa	com	representantes	das	
linguagens	artísticas

Estabelecimento	de	contato	com	os	
responsáveis	por	construções	e	reformas	
empreendidas	no	Município,	mobilização	
de	membros	do	movimento	hip	hop	para	a	
pintura	dos	tapumes	e		apoio	para	a	realização	
de	evento	de	divulgação

Celebração	de	convênios Médio	prazo Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura/	CMPC

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	CMPC

Escolas	de	línguas,	entidades	
educacionais	nacionais	e	
internacionais,	consulados,	órgãos	
culturais	das	localidades	entre	outros.

Secretaria	Municipal		de	
Cultura	e	recursos	públicos	
externos

Secretaria	Municipal		
de	Cultura

Secretaria	Municipal
de	Cultura

12.	Incentivar	e	apoiar	a	realização	
de	intercâmbios	e	vivências	
culturais	regionais,	estaduais,	
nacionais	e	internacionais	 	

13.	Realizar	projeto	que	promova	
a	interação	entre	as	diversas	
linguagens	artísticas	e	
culturais	 	

14.	Sensibilizar	a	comunidade	a	
disponibilizar	os	tapumes	de	
construções	e	reformas	para	o	
grafite.		 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

15.	Apoiar	a	implantação	de	um	
cine	clube	 	 	

16.	Implantar	uma	biblioteca	
itinerante	com	contação	de	
histórias	e	projeto	de	leitura	 	

17.	Valorizar	e	reconhecer	as	
culturas:	cigana,	árabe,	hip	
hop,	do	skate	e	manifestações	
populares	 	

Atendimento	da	demanda	do	segmento

Oferecer	estrutura	para	promover	atividades	
de	leitura	e	contação	de	histórias	nos	bairros	
distantes	da	Biblioteca	Municipal.

Integração	dessas	manifestações	em	eventos	
e	atividades	culturais	do	Município,	conforme	
demanda

Manifestações	valorizadas	e	reconhecidas	

Demanda	atendida

Biblioteca	itinerante	implantada

Médio	prazo

Médio	prazo

Médio	prazo

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

CMPC

CMPC

CMPC

Secretaria	Municipal		
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Meta 4 - Garantir pelo menos 30% dos recursos, do Fundo Municipal de Cultura, para 
artistas, produtores, grupos, coletivos e fazedores culturais atuantes em Extrema

objetivo: Garantir o aprimoramento dos fazedores culturais 

aÇÃo eStratéGia PraZo reSPonSáVel Parceria financiaMento
reSultadoS 
eSPeradoS

Criação	de	Grupo	de	Trabalho	(GT),	entre	
as	Secretaria	Municipais	de	Educação	e	de	
Cultura,	para	o	estabelecimento	de	protocolo.	

Projetos	culturais	realizados	conforme	
planejamento

CMPC,	rede	particular	e	rede	
estadual	de	ensino

Curto	prazoPromoção	de	maior	interação	entre	a	
Secretaria	Mun.	de	Cultura	e	a	Secretaria	
Mun.	de	Educação	em	projetos	culturais	e	de	
inclusão	social	

GT	instalado
e	protocolos	firmados

Curto	prazo Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

CMPC,	rede	particular	e	rede	
estadual	de	ensino

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	Secretaria	
Municipal	de		Educação

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	Secretaria	
Municipal	de	Educação

18.	Elaborar	estratégias	para	a	
sensibilização	dos	representantes	
da	Secretaria	Municipal	de	
Educação

19.	Articular	a	política	cultural	com	
a	política	de	educação	para	
buscar	garantir	direitos	culturais	
(acesso,	formação	e	atuação)

aÇÃo eStratéGia PraZo reSPonSáVel Parceria financiaMento
reSultadoS 
eSPeradoS

Meta 5 - Promover a articulação intersetorial e interinstitucional para o fortalecimento do 
Sistema Municipal de Cultura

objetivo: Articular a política cultural com as políticas municipais dos setores de Turismo, Saúde, 
Assistência Social, Esporte e Lazer, Educação, Meio Ambiente e segmentos culturais locais visando 
potencializar o desenvolvimento cultural, no Município, em harmonia com os objetivos e metas dos 
seus respectivos Planos de Desenvolvimento.

eiXo 1.5.1: artiCulaÇÃo Com a PolÍtiCa de eduCaÇÃo 
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Criação	de	Grupo	de	Trabalho	(GT)	entre	as	
Secretarias	Municipais	de	Saúde	e	de	Cultura;
Estabelecimento	de	protocolo

Criação	de	Grupo	de	Trabalho	(GT)	entre	as	
Secretarias	Municipais	de	Assistência	Social	e	
de	Cultura
Estabelecimento	de	protocolo

Projetos	culturais	realizados	e	demandas	
atendidas

Cultura	e	iniciativas	locais	valorizadas

CMPC

CMPC

Médio	prazo

Médio	prazo

Realizar	projetos	culturais	que	atendam	a	
demanda	do	Plano	Municipal	de	Saúde	para	
ações	culturais;

Desenvolver	estratégias	com	a	Secretaria	
Mun.	de	Assistência	Social	visando	valorizar	a	
cultura	e	iniciativas	locais;

GT	instalado
Protocolos	firmados

GT	instalado
Protocolos	firmados

Curto	prazo

Curto	prazo

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

CMPC

CMPC

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	Secretaria	
Municipal	de	Saúde

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	Secretaria	
Municipal	de	Assistência	
Social

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	Secretaria	
Municipal	de	Saúde

Secretaria	Municipal	de	
Cultura	e	Secretaria	Municipal	
de	Assistência	Social

20.	Elaborar	estratégias	
para	a	sensibilização	dos	
representantes	da	Secretaria	
Municipal	de	Saúde	

eiXo 1.5.2: artiCulaÇÃo Com a PolÍtiCa de SaÚde 

aÇÃo

aÇÃo

aÇÃo

aÇÃo

eStratéGia

eStratéGia

eStratéGia

eStratéGia

reSultadoS 
eSPeradoS

reSultadoS 
eSPeradoS

reSultadoS 
eSPeradoS

reSultadoS 
eSPeradoS

PraZo

PraZo

PraZo

PraZo

reSPonSáVel

reSPonSáVel

reSPonSáVel

reSPonSáVel

Parceria

Parceria

Parceria

Parceria

financiaMento

financiaMento

financiaMento

financiaMento

eiXo 1.5.3: artiCulaÇÃo Com a PolÍtiCa de aSSiStÊNCia SoCial

eiXo 1.5.4: artiCulaÇÃo Com a PolÍtiCa de turiSmo 

eiXo 1.5.5: artiCulaÇÃo Com a PolÍtiCa de eSPorte e laZer

Criação	de	Grupo	de	Trabalho	(GT)	entre	as	
Secretarias	Municipais	de	Turismo	e	de	Cultura

Estabelecimento	de	protocolo

Criação	de	Grupo	de	Trabalho	(GT)	entre	as	
Secretarias	Municipais	de	Esporte	e	Lazer	e	de	
Cultura	

Estabelecimento	de	protocolo

Estratégia	desenvolvida	e	cultura	
valorizada

CMPC	e	COMTUR	Médio	prazoDesenvolver	estratégias,	com	o	apoio	da	
Secretaria	Mun.	de	Turismo,	para	valorizar	a	
cultura	e	as	iniciativas	locais

GT	instalado
Protocolos	firmados

GT	instalado
Protocolos	firmados

Curto	prazo

Curto	prazo

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

CMPC	e	COMTUR	

CMPC

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	Secretaria	
Municipal	de	Turismo

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e		Secretaria	
Municipal	de	Esporte

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	Secretaria	
Municipal	de	Turismo

21.	Elaborar	estratégias	
para	a	sensibilização	dos	
representantes	da	Secretaria	
Municipal	de	Assistência	Social

22.	Elaborar	estratégias	
para	a	sensibilização	dos	
representantes	da	Secretaria	
Municipal	de	Turismo	

23.	Elaborar	estratégias	
para	a	sensibilização	dos	
representantes	da	Secretaria	
Mun.	de	Esporte	e	Lazer	
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Criação	de	Grupo	de	Trabalho	(GT)	entre	as	
Secretarias	Municipais	de	Meio	Ambiente	e	de	
Cultura

Estabelecimento	de	protocolo

Criação	de	Grupo	de	Trabalho	(GT)	

Estabelecimento	de	protocolo	com	abertura	de	
espaços	a	participação	de	representantes	da	
Sociedade	Civil	

Estratégia	desenvolvida,	cultura	e	iniciativas	
locais	valorizadas

CMPC	e	CODEMAMédio	prazoDesenvolver	estratégias	com	a	Secretaria	
de		Meio	Ambiente	para	valorizar	a	cultura	e	
iniciativas	locais

GT	instalado
Protocolos	firmados

Plano	Setorial	elaborado;

Termos	de	Adesão	ao	PMC	pactuados;

Curto	prazo

Médio	prazo

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

CMPC	e	CODEMA

Instituições	da	Sociedade	Civil	e	
movimentos	locais
CMPC

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	Secretaria	
Municipal	de	Meio	
Ambiente

Secretaria	Municipal	de	
Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e		Secretaria	
Municipal	de	Meio	
Ambiente

eiXo 1.5.6: artiCulaÇÃo Com a PolÍtiCa de meio amBieNte

aÇÃo

aÇÃo

eStratéGia

eStratéGia

reSultadoS 
eSPeradoS

reSultadoS 
eSPeradoS

PraZo

PraZo

reSPonSáVel

reSPonSáVel

Parceria

Parceria

financiaMento

financiaMento

eiXo 1.5.7: artiCulaÇÃo Com aS iNStituiÇõeS da SoCiedade Civil 
e movimeNtoS do muNiCÍPio

Estratégia	desenvolvida,	cultura	e	iniciativas	
locais	valorizadas

Desenvolver	estratégias	com	a	Secretaria	de	
Esporte	e	Lazer		visando	valorizar	a	cultura	e	
iniciativas	locais

CMPCMédio	prazo Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	Secretaria	
Municipal	de	Esporte

24.	Elaborar	estratégias	
para	a	sensibilização	dos	
representantes	da	Secretaria	
Mun.	de	Meio	Ambiente

25.	Aprimorar	a	estratégias	de	
mobilização	da	Sociedade	Civil	
	

aÇÃo eStratéGia
reSultadoS 
eSPeradoS

PraZo reSPonSáVel Parceria financiaMento

eiXo 2: formaÇÃo e eduCaÇÃo Cultural

Meta 6 – oferecer um programa de formação cultural para representantes da Sociedade civil 
e colaboradores da Gestão Municipal 

objetivo: Elaborar e implantar programa municipal de formação cultural para colaboradores da 
Gestão Municipal e representantes da Sociedade Civil do Município de Extrema 

Construção	de	programa	de	formação	para	os	
profissionais	da	Gestão	Pública	e	entidades	
representativas	da	Sociedade	Civil,	priorizando	
a	gestão	cultural	e	a	elaboração	de	projetos.

Programa	implantado Médio	prazo Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	CMPC

CMPC Secretaria	Municipal	
de	Cultura

26.		Discutir,	elaborar	e	implantar	
um	programa	de	formação	
para	profissionais	envolvidos	no	
SMC	(Administração	Municipal	
e	membros	da	Sociedade	Civil)
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Realização	de	fóruns	entre	os	profissionais	dos	
segmentos	artísticos	e	culturais	para	troca	de	
conhecimentos,	conforme	demanda

Realizar	atividades	culturais	para	idosos,	
gestantes	e	portadores	de	necessidades	
especiais	e
oferecer	oficinas	abrangendo	a	cultura	hip-hop

Realização	de	uma	oficina	de	desenvolvimento	
de	competências	em	gestão	de	pequenos	
negócios,	economia	criativa	e	economia	da	
experiência.			

Promoção	de	oficina	de	iluminação	e	
sonoplastia	conforme	demanda	aferida	e	
recursos	disponíveis.

Realização	de	pelo	menos	uma	oficina	
anualmente

Realização	conforme	demanda

Programa	de	educação,	formação	e	
desenvolvimento	artístico	cultural	
planejado	e	realizado	anualmente

Artistas	e	artesãos	
qualificados

Curto	prazo

Médio	prazo
Ação	contínua

Curto	prazo

Médio	prazo

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	CMPC

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	Secretaria	
Municipal	de	Turismo	

Secretaria	Municipal	de	
Cultura	e	CMPC

CMPC

Secretaria	Municipal	de	Assistência	
Social,	Secretaria	Municipal	de	Educação,	
fazedores	culturais,		entidades,	
associações,	coletivos	e	outros

CMPC,	COMTUR,	SEBRAE	e	ACIEX

Secretaria	Municipal		
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura,	Secretaria	
Municipal	de	Turismo	e
recursos	externos

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

aÇÃo eStratéGia
reSultadoS 
eSPeradoS

PraZo reSPonSáVel Parceria financiaMento

eiXo 3: fiNaNCiameNto, SuSteNtaBilidade e GeraÇÃo de reNda 

Meta 07: utilizar 50% dos recursos financeiros diretos para promover o 
desenvolvimento cultural do Município

objetivo: Promover a cultura como ferramenta para gerar sustentabilidade e renda para os 
fazedores culturais atuantes em Extrema

Atendimento	à	demanda	e	oferta	de	oficinas	
(elaboração	de	roteiros,	designer,	edição,	
produção	de	vídeos,	iluminação,	sonorização	e	
incubadoras	de	cultura	digital	(ex:	youtuber)

Promoção	de,	no	mínimo,	um	curso/oficina	
anualmente	

CMPCMédio	prazo Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	CMPC

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	
recursos	externos

Cursos	e	oficinas	realizados	conforme	
demanda

Avaliação	dos	programas	e	projetos	existentes	
para	a	posterior	ampliação	de	recursos	
disponíveis	e	demanda	aferida.

CMPCCurto	prazo Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

27.	Oferecer	capacitação	contínua	
visando	desenvolver	a	cultura	
digital	 	 	 	
	 	 	 	

28.	Ampliar	a	oferta	de	cursos	
e	oficinas	de	iniciação	de	
linguagens	artísticas	culturais		

29.		Promover	fóruns,	integrando	
coletivos	profissionais	e	
amadores	dos	diversos	
segmentos	artísticos	e	
culturais	do	Município	 	

30.	Promover	a	formação	e	o	
desenvolvimento	artístico	
cultural		 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	

31.	Qualificar	os	artistas	e	
artesãos	 	 	
	 	 	

Previsão	de	recursos	no	orçamento	público	
municipal	(PPA)	a	partir	das	avaliações	do	
SMC	e	do	PMC

Destinação	de	até	1/3	do	orçamento	da	cultura	
para	a	realização	de	ações	do	PMC

Dotação	orçamentária	para	políticas	
culturais	garantida	no	PPA

CMPCCurto	prazo

PPA	elaborado	de	forma	participativa

Projetos	culturais	financiados	por	empresas	
locais

CMPC

CMPC

Médio	prazo

Médio	prazo

Garantir	a	participação	do	CMPC	na	
elaboração	do	PPA,	LDO	e	LOA.

Promoção	de	eventos	para	a	apresentação	de	
projetos

Recursos	para	o	desenvolvimento	cultural	
garantidos	no	orçamento	municipal

Curto	prazo Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

CMPC Secretaria	Municipal	
de	Cultura

32.		Garantir	recursos	para	
a	execução	da	Política	
Municipal	de	Cultura.	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

33.		Oferecer	apoio	institucional	
para	os	fazedores	de	cultura	
interessados	em	apresentar	
projetos	culturais	para	
representantes	das	empresas	
locais	visando	a	captação	de	
recursos	para	execução	dos	
mesmos.
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Atendimento	da	demanda	conforme	análise

Organização	e	promoção	de	rodas	de	
conversa,	palestras	e	visitas	técnicas	para	
integrar	artistas	e	artesãos	locais	ao	Projeto	de	
Produção	Associada	ao	Turismo

Conforme	demanda

Artistas	e	artesãos	locais	participando	do	
Projeto	de	Produção	Associada	ao	Turismo

Médio	prazo

Médio	prazo

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

CMPC

CMPC,	Secretaria	Municipal	
de	Turismo	e	COMTUR

Secretaria	Municipal		de	
Cultura	e	FMC

SecretariaMunicipal	
de	Cultura	e	Secretaria	
Municipal	de	Turismo

eiXo 4: Cultura e HiStÓria

Meta 08: Valorizar o patrimônio cultural do Município

objetivo: Realizar ações visando promover a pesquisa e a valorização da história e da cultura local

aÇÃo eStratéGia
reSultadoS 
eSPeradoS

PraZo reSPonSáVel Parceria financiaMento

34.		Apoiar	mostras	culturais	
visando	fomentar	a	criação	
de	novos	projetos	autorais	e	
experimentais	 	 	

35.	Estimular	a	participação	
dos	artistas	e	artesãos	na	
Produção	Associada	ao	
Turismo		

36.	Instalar,	na	Fábrica	de	Cultura,	
o	Centro	de	Memória	 	

37.	Manter	a	coleta	de	fontes	
da	imprensa	que	reportam	
eventos	culturais	promovidos	
em	Extrema	e	disponibilizar	
tal	conjunto	para	consulta	e	
pesquisa.	 	 	

38.	Ampliar,	a	partir	do	acervo	
da	Casa	da	Cultura,	o	
suporte	à	pesquisa	no	campo	
educacional	no	que	diz	
respeito	à	história	local.	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

39.		Empreender	estudos	sobre	
as	manifestações	culturais	e	
tradicionais	do	Município	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

40.	Empreender	estudos	sobre	
o	percurso	da	estrada	real/
estrada	geral	que	ligava	São	
Paulo	ao	interior	de	Minas/	
Registro	do	Rio	Jaguari/Serra	
do	Lopo	(sítio	natural	de	valor	
histórico)	e	sobre	as	trincheiras	
da	Revolução	Constitucionalista			
de	1932.

Elaboração	de	um	projeto	de	implantação

Delegar	ao	setor	e/ou	servidor	a	responsabilidade	
diária	de	pesquisar	nas	mídias	local,	regional	
e	estadual;	registrando	e	arquivando	de	forma	
sistemática	os	mesmos	dados

Material	de	consulta	disponibilizado	para	
pesquisa	

COMPACE	e	CMPCCurto	prazo

Mecanismos	implantados

Exposição	organizada

COMPACE	e	CMPC

COMPACE	e	CMPC

Curto	prazo
Contínuo

Médio	prazo

Incentivar	a	coleta	e	doação	de	fontes	
históricas	(registros	diversos)	para	a	
reprodução	destes	na	Casa	da	Cultura

Organizar	uma	exposição	fotográfica	e	
documental	itinerante,	a	partir	do	acervo	do	
Centro	de	Memória	para	difundir	a	cultura	e	a	
história	local.	

Projeto	elaborado	e	Centro	de	Memória	
implantado

Curto	prazo Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	de	
Cultura	e	COMPACE

Secretaria	Municipal	de	
Cultura	e	COMPACE

COMPACE,	CMPC	e	COMTUR Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Criação	de	um	site,	a	partir	do	acervo	do	
Centro	de	Memória,	onde	será	disponibilizado	
um	banco	de	dados	(textos,	documentos	e	
fotos)	sobre	a	história	e	a	cultura	de	Extrema.

Formar	Grupo	de	Trabalho

Contratar	pessoa	jurídica	para	realizar	
estudos	e	apresentar	estratégias,	se	houver	
necessidade

Formar	Grupo	de	Trabalho	

Contratar	pessoa	jurídica	para	realizar	
estudos	e	apresentar	estratégias,	se	houver	
necessidade

Site	criado

Estudos	realizados

Estudos	realizados

Curto	prazo

Médio	prazo

Médio	prazo

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

COMPACE	e	CMPC

COMPACE	e	CMPC

COMPACE,	CMPC,	COMTUR	e	
Secretaria	Municipal	de	Turismo

Secretaria	Municipal		
de	Cultura

Secretaria		Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura
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Realização	de	estudos	

Contratação	de	pessoa	jurídica	para	realizar	
estudos	e	apresentar	estratégias,	se	houver	
necessidade

Materiais	educativos	publicados CMPC,	COMPACE,	Secretaria	
Municipal	de	Turismo	e	COMTUR

Curto	prazo

Continuidade	da	política	de	preservação	
do	patrimônio	histórico	e	cultural	

Implantação	de	uma	estrutura	receptiva	
para	receber	munícipes,	visitantes	e	turistas;
-Valorização	do	patrimônio	arqueológico	
local/nacional.

COMPACE	e	CMPC

COMPACE,	COMTUR,	CMPC	
e	Secretaria	Municipal	de	
Meio	Ambiente

Contínuo

2018-2020

Contratação	de	pessoa	jurídica	para	elaborar	o	
Dossiê	do	ICMS	Cultural

-	Aquisição	do	terreno.
-	Contratação	de	empresa	para	realizar	estudos	
no	entorno.
-	Contratação	de	empresa	para	elaborar	projeto	
arquitetônico/conceitual;
-	Discutir	e	validar	o	projeto	com	o	COMPACE,	
COMTUR	e	Conselho	Mun.	de	Política	Cultural;
-	Executar	o	projeto	em	parceria	com	a	Secretaria	
Municipal	de	Turismo

Inventário	de	proteção	realizado Médio	prazo Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Turismo

Secretaria	Municipal
de	Cultura

Secretaria	Municipal	
de	Turismo,		Secretaria	
Municipal	de	Cultura	e	
Secretaria	Municipal	de	Meio	
Ambiente

COMPACE	e	CMPC Secretaria	Municipal	
de	Cultura

-	Qualificar	os	artistas	e	artesãos	em:		
Desenvolvimento	de	Competências	em	Gestão	
de	Pequenos	Negócios,	Economia	criativa	e	
Economia	da	Experiência.
-	Oportunizar	aos	artistas	a	comercialização	de	
seus	produtos	culturais

-	Criar	produtos	culturais	para	compor	a	
Produção	Associada	ao	Turismo
-	Gerar	renda	por	meio	da	comercialização	
dos	produtos	culturais

2018-2020 Secretaria	Municipal	
de	Turismo	e	Secretaria	
Municipal	de	Cultura

COMPACE,	COMTUR,	CMPC	e	
Secretaria	Municipal	de	Turismo

Secretaria	Municipal	
de	Cultura	e	Secretaria	
Municipal	de	Turismo

aÇÃo eStratéGia
reSultadoS 
eSPeradoS

PraZo reSPonSáVel Parceria financiaMento

41.	Realizar	Inventário	de	proteção	
do	patrimônio	cultural	da	
Venda	do	Célio	(Forjos)	 	
	

42.	Produzir	materiais	educativos	
sobre	o	patrimônio	histórico	
e	cultural	de	Extrema	para	a	
comunidade	local	e	turistas	
	

43.	Manutenção	da	política	de	
preservação	do	patrimônio	
histórico	e	cultural	de	
Extrema	 	
	

44.		Formatação	do	Projeto	Pedra	
do	Índio	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	

	
45.	Estimular	e	organizar	

os	artistas	e	artesãos	a	
participarem	da	Produção	
Associada	ao	Turismo
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Conforme o disposto nas Leis nº 3.509, de 9 de 

setembro de 2016, e nº 3.653, de 30 de agosto de 

2017, que dispõem sobre o Sistema Municipal de 

Cultura e dão outras providências, o Sistema Municipal 

de Financiamento à Cultura é constituído pelo conjunto 

de mecanismos de financiamento público da cultura, 

no âmbito do Município de Extrema, sendo estes: o 

Orçamento Público do Município, o Fundo Municipal de 

Cultura, o FUMPAC (Fundo do COMPACE) e outros que 

venham a ser constituídos. 
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   fiNaNCiameNto
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9. PartiCiPaNteS

Adalberto R. S. Barboza   Flor Family Crew

Ana Flávia Egídio    Secretaria Municipal de Educação
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