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MENSAGEM DO PREFEITO
A Cultura de Hortolândia: Uma cidade e milhares de contribuições
Atualmente a população de Hortolândia supera os 212 mil habitantes. De
lugarejo rural, passagem de tropeiros e uma estação ferroviária, passamos a
ser uma pujante cidade da Região Metropolitana de Campinas, com
reconhecimento nacional e internacional.
Em seu processo histórico-social, nosso município se constituiu com a
contribuição de muitos povos, vindos de todas as regiões do Brasil, trazendo
seus modos de ser e de viver e ressignificando-os em nosso território. Nossa
cultura plural se reflete no modo de falar, na comida e nas manifestações
culturais que compõem um cadinho, cheio de ingredientes saborosos e cores
de todos os tons e traços que compõem “nossa gente”.
Não é por acaso que estivemos presentes na Conferência Estadual
Extraordinária de Cultura e na III Conferência Nacional de Cultura que
ocorreram em 2013. Bravamente, nossos delegados fizeram-se ouvir e
interviram na política para a cultura, propondo e votando os rumos da gestão
cultural nacional.
O Plano que vem a seguir é resultado do empenho da Prefeitura de
Hortolândia em garantir que todas as vozes da cultura e das artes de nossa
cidade sejam ouvidas e que seus clamores sejam atendidos com eficiência,
clareza de objetivos e aferição de resultados. Diante do desafio proposto pelo
Sistema Nacional de Cultura, não medimos esforços para reunir os segmentos
culturais e pensamos juntos a gestão cultural de nosso município para os
próximos dez anos. Produzimos metas e ações que consolidam laços de
cooperação e orientamos nossas secretarias para praticarem, de fato, a
intersetorialidade, tão necessária ao atendimento integral de nosso munícipe.
Convido cada cidadão a possuir este documento, conferir e revisar seu
texto, pois assim estará construindo conosco uma cidade que respeita e
valoriza seu povo e sua diversidade cultural.
ANTONIO MEIRA
PREFEITO DE HORTOLÂNDIA

APRESENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE CULTURA
Um Plano é um caminho que se escolhe percorrer, assumindo os riscos
e as glórias colhidas a cada passo. O mapa do percurso da cultura na cidade
de Hortolândia está trilhado nas páginas que vêm a seguir. Mas esta trilha não
foi e não poderá ser caminhada solitariamente, pois, ombro a ombro, deverão
permanecer o Poder Público e a Sociedade Civil desde a definição do roteiro
até a chegada aos objetivos. E estes são muitos.
A construção de uma política duradoura para a cultura é recente em
nosso país e nosso trabalho tem servido de guia para muitos outros gestores
públicos brasileiros. Os desbravadores da implantação do Sistema Nacional de
Cultura nos municípios ainda são poucos, mas valentes na conquista do
reconhecimento da cultura como um direito inalienável do ser humano.
Com o Sistema Municipal de Cultura, o governo da um passo importante
na valorização dos modos de fazer e de viver dos povos que contribuem com a
cultura hortolandense desde os seus primórdios rurais até a industrialização e
urbanização vertiginosas com as quais nossos olhos se espantam a cada
edifício que sobe, ocupando nosso solo vermelho-argila.
Faz parte de nosso cotidiano mesclar aspectos da arte e da cultura
caipira e tradicional paulista com os avanços tecnológicos e as manifestações
mais recentes como as expressões de rua, tão presentes nos muitos muros
grafitados por artistas locais, apenas para citar um exemplo dentre muitos.
As 34 metas que vêm a seguir são marcos que nos sinalizam por onde
passamos e em que velocidade atingimos nossos objetivos. Possibilitam que
tenhamos indicadores precisos para aferir os impactos das políticas
consubstanciadas pelo Plano Municipal de Cultura.
Distribuímos agora o mapa para que todos os munícipes saibam para
onde vamos e acompanhem nossos rumos, debatendo conosco a cada parada
para abastecimento, representada pelas Conferências de Cultura programadas
para 2015, 2017, 2019 e 2021.
A economia hortolandense é um motor potente, fazemos votos que em
nossa trajetória possamos chegar às nossas metas da melhor forma possível,

porque os mestres, artistas, fazedores, gestores culturais merecem que as
dimensões simbólica, econômica e cidadã da cultura sejam vividas plenamente
por nós e pelas gerações que nos sucederem.

Boa viagem!

GLAUCO ANTONIO GUINÉ DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

LEI Nº 2.830, DE 12 DE AGOSTO DE 2013

“Institui o Plano Municipal de Cultura - PMC,
cria o Sistema Municipal de Informações e
Indicadores Culturais - SMIIC e dá outras
providências”.
O Prefeito do Município de Hortolândia, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído e aprovado o Plano Municipal de Cultura Decenal PMC e respectivo anexo único em cumprimento ao Acordo de Cooperação
Federativa entre a União e o Município de Hortolândia, por intermédio do
Ministério da Cultura - MinC; conforme a Lei nº 12.343/2010 do Plano Nacional
de Cultura e em atendimento à Lei Municipal nº 2.785, de 24 de abril de 2013,
do Sistema Municipal de Cultura, sendo o PMC regido pelos seguintes
princípios:
I - liberdade de expressão, criação e fruição;
II - diversidade cultural;
III - respeito aos direitos humanos;
IV - direito de todos à arte e à cultura;
V - direito à informação, à comunicação e à crítica cultural;
VI - direito à memória e às tradições;
VII - responsabilidade socioambiental;
VIII - valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável;
IX - democratização das instâncias de formulação das políticas culturais;

X - responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas
culturais;
XI - colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da
economia da cultura;
XII - participação e controle social na formulação e acompanhamento das
políticas culturais.

Art. 2º São objetivos do Plano Municipal de Cultura:
I - reconhecer e valorizar a diversidade cultural e étnica do Município de
Hortolândia;
II - proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial;
III - valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais;
IV - promover o direito à memória por meio do Centro de Memória de
Hortolândia, museus, arquivos e coleções;
V - universalizar o acesso à arte e à cultura;
VI - estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional;
VII - estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos;
VIII - estimular a sustentabilidade socioambiental;
IX - desenvolver a economia da cultura, o mercado interno municipal, o
consumo cultural e a circulação de bens, serviços e conteúdos culturais;
X - reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os
direitos de seus detentores;
XI - qualificar a gestão na área cultural nos setores público e privado;
XII - profissionalizar e especializar os fazedores e gestores culturais;
XIII - descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura;
XIV - consolidar processos de consulta e participação da sociedade na
formulação das políticas culturais;
XV - ampliar o intercâmbio da cultura local no mundo contemporâneo;

XVI - articular e integrar sistemas de gestão cultural.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO

Art. 3º Compete ao Poder Público, nos termos desta Lei:
I - formular políticas públicas e programas que conduzam à efetivação dos
objetivos, diretrizes e metas do Plano;
II - garantir a avaliação e a mensuração do desempenho do Plano Municipal de
Cultura e assegurar sua efetivação pelos órgãos responsáveis;
III - fomentar a cultura de forma ampla, por meio da promoção e difusão, da
realização de editais e seleções públicas para o estímulo a projetos e
processos culturais, da concessão de apoio financeiro aos fazedores culturais,
da implantação regulada de fundos públicos, entre outros incentivos nos termos
da lei;
IV - proteger e promover a diversidade cultural, a criação artística, suas
manifestações e as expressões culturais, individuais ou coletivas, de todos os
grupos étnicos e suas derivações sociais, reconhecendo a abrangência da
noção de cultura no município, garantindo a multiplicidade de seus valores e
formações;
V - promover e estimular o acesso à produção e ao empreendimento cultural; a
circulação e o intercâmbio de bens, serviços e conteúdos culturais; e o contato
e a fruição do público com a arte e a cultura de forma universal;
VI - garantir a preservação do patrimônio cultural hortolandense, resguardando
os bens de natureza material e imaterial, os documentos históricos, acervos e
coleções;
VII - articular as políticas públicas de cultura e promover ações transversais
para a sua implantação, de forma integrada com as políticas públicas de
educação, saúde, esporte e recreação, meio ambiente, planejamento urbano,

indústria

e

comércio,

turismo,

inclusão

e

desenvolvimento

social

e

comunicação e correlatas.
VIII - dinamizar as políticas de intercâmbio e a difusão da cultura brasileira no
exterior promovendo bens culturais e criações artísticas hortolandenses no
ambiente internacional; dar suporte à presença desses produtos nos mercados
de interesse econômico e geopolítico do município;
IX - organizar oficinas, encontros, seminários, conferências, fóruns setoriais e
fóruns regionais, com a participação da sociedade para contribuir na
formulação e debater estratégias de execução das políticas públicas de cultura;
X – estimular a produção cultural do município com o objetivo de reduzir
desigualdades regionais, contribuindo na profissionalização dos fazedores
culturais, formalizando o mercado e qualificando as relações de trabalho na
cultura, consolidando e ampliando os níveis de emprego e renda, fortalecendo
redes de colaboração, valorizando empreendimentos de economia solidária e
economia da cultura;
XI - coordenar o processo de elaboração de planos setoriais para as diferentes
áreas artísticas, respeitando seus desdobramentos e segmentações, e também
para os demais campos de manifestação simbólica identificados entre as
diversas expressões culturais;
XII - incentivar a adesão de organizações e instituições do setor privado e
entidades da sociedade civil às diretrizes e metas do Plano Municipal de
Cultura por meio de ações próprias, parcerias, participação em programas e
integração ao Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais SMIIC e ao Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC.
§ 1º O Sistema Municipal de Cultura - SMC, criado pela Lei Municipal nº
2.785, de 24 de abril de 2013, será o principal articulador, no âmbito municipal
do PMC, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada com os demais
entes públicos e privados e a sociedade.
§ 2º A vinculação do Município de Hortolândia ao Plano Municipal de
Cultura às diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura far-se-á por meio de
termo de adesão voluntária, na forma do regulamento.

§ 3º Poderão colaborar com o Plano Municipal de Cultura, em caráter
voluntário,

outros

entes,

públicos

e

privados,

tais

como

empresas,

organizações corporativas e sindicais, organizações da sociedade civil,
institutos, fundações, pessoas físicas e jurídicas que se mobilizem para a
garantia dos princípios, objetivos, diretrizes e metas do PMC, estabelecendo
termos de adesão específicos.
§ 4º A Secretaria Municipal de Cultura - Secult exercerá a função de
coordenação executiva do Plano Municipal de Cultura - PMC, conforme esta
Lei, ficando responsável pela organização de suas instâncias, pelos termos de
adesão, pela implantação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores
Culturais - SMIIC, pelo estabelecimento de metas, pelos regimentos e demais
especificações necessárias à sua implantação.

CAPÍTULO III
DO FINANCIAMENTO

Art. 4º Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e as
leis orçamentárias do município seguirão às diretrizes e metas do Plano
Nacional de Cultura e disporão sobre os recursos a serem destinados à
execução das ações constantes do Anexo desta Lei.

Art. 5º O Fundo Municipal de Cultura, assim como seus fundos setoriais
que venham a ser criados, será o principal mecanismo de fomento às políticas
culturais.

Art. 6º A alocação de recursos públicos municipais destinados às ações
culturais no Município deverá observar as diretrizes e metas estabelecidas
nesta Lei.
Parágrafo único. Os recursos federais e estaduais transferidos ao
Município de Hortolândia deverão ser destinados prioritariamente ao Fundo

Municipal de Cultura, que será acompanhado e fiscalizado pelo Conselho
Municipal de Política Cultural e pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura,
na forma dos seus respectivos regulamentos.

Art. 7º A Secretaria de Cultura, na condição de coordenadora executiva
do Plano Municipal de Cultura, deverá estimular a diversificação dos
mecanismos de financiamento para a cultura de forma a atender os objetivos
desta Lei e elevar o total de recursos destinados ao setor para garantir o seu
cumprimento.

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 8º Compete à Secretaria de Cultura monitorar e avaliar
periodicamente o alcance das diretrizes e eficácia das metas do Plano
Municipal de Cultura com base em indicadores nacionais, estaduais, regionais
e municipais que quantifiquem a oferta e a demanda por bens, serviços e
conteúdos,

os níveis

de

trabalho,

renda

e

acesso

da

cultura,

de

institucionalização e gestão cultural, de desenvolvimento econômico cultural e
de implantação sustentável de equipamentos culturais.
Parágrafo único. O processo de monitoramento e avaliação do PMC
contará com a participação do Conselho Municipal de Política Cultural, tendo o
apoio de especialistas, técnicos e fazedores culturais, de institutos de pesquisa,
de universidades, de instituições culturais, de organizações e redes
socioculturais, além do apoio de outros órgãos colegiados de caráter
consultivo, na forma do regulamento do CMPC.

Art. 9º Fica criado o Sistema Municipal de Informações e Indicadores
Culturais - SMIIC, com os seguintes objetivos:

I - coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e
estabelecer parâmetros à mensuração da atividade do campo cultural e das
necessidades sociais por cultura, que permitam a formulação, monitoramento,
gestão e avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas culturais em
geral, verificando e racionalizando a implementação do PMC e sua revisão nos
prazos previstos;
II – disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para
a caracterização da demanda e oferta de bens culturais, para a construção de
modelos de economia e sustentabilidade da cultura, para a adoção de
mecanismos de indução e regulação da atividade econômica no campo
cultural, dando apoio aos gestores culturais públicos e privados, no âmbito do
município de Hortolândia.
III – exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das políticas públicas de
cultura e das políticas culturais em geral, assegurando ao Poder Público e à
sociedade civil o acompanhamento do desempenho do PMC.

Art. 10. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais SMIIC terá as seguintes características:
I – obrigatoriedade da inserção e atualização permanente de dados pelo
Município, seguindo os parâmetros do Sistema Nacional de Informações e
Indicadores Culturais – SNIIC e de Sistema correspondente no âmbito
estadual;
II – caráter declaratório;
III – processos informatizados de declaração, armazenamento e extração de
dados;
IV – ampla publicidade e transparência para as informações declaradas e
sistematizadas,

preferencialmente

em

meios

digitais,

atualizados

tecnologicamente e disponíveis na rede mundial de computadores.
§ 1º O declarante será responsável pela inserção de dados no programa
de declaração e pela veracidade das informações inseridas na base de dados.

§ 2º As informações coletadas serão processadas de forma sistêmica e
objetiva e deverão integrar o processo de monitoramento e avaliação do PMC.
§ 3º A Secretaria Municipal de Cultura - Secult poderá promover
parcerias e convênios com instituições especializadas na área de economia da
cultura, de pesquisas socioeconômicas e demográficas para a constituição do
Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC, de acordo
com os parâmetros do SNIIC.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O Plano Municipal de Cultura será revisto periodicamente, tendo
como objetivo a atualização e o aperfeiçoamento de suas diretrizes e metas.
Parágrafo único. As revisões do Plano serão realizadas a cada 4
(quatro) anos após a promulgação desta Lei, assegurada a participação do
Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC e de ampla representação do
Poder Público e da sociedade civil, na forma dos regulamentos da Conferência
Municipal de Cultura e do CMPC.

Art. 12. O processo de revisão das diretrizes e estabelecimento de
metas para o Plano Municipal de Cultura - PMC será desenvolvido pelo Comitê
Executivo do Plano Municipal de Cultura.
§ 1º O Comitê Executivo será composto por membros indicados pela
Secretaria de Cultura, tendo a participação de representantes do Conselho
Municipal de Política Cultural – CMPC, dos setoriais e segmentos da cultura do
município e entes descritos no artigo 3 o , parágrafo 3 o da presente lei.
§ 2º As metas de desenvolvimento institucional e cultural para os 10
(dez) anos de vigência do Plano serão fixadas pela coordenação executiva do
Plano Municipal de Cultura - PMC a partir de subsídios do Sistema Municipal

de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC e serão publicadas em 180
(cento e oitenta) dias a partir da entrada em vigor desta Lei.

Art. 13. O Poder Executivo deverá dar ampla publicidade e
transparência ao Plano Municipal de Cultura, bem como à realização de suas
diretrizes e metas, estimulando a transparência e o controle social em sua
implementação.

Art. 14. A Conferência Municipal de Cultura e os fóruns setoriais serão
realizados pelo Poder Executivo Municipal, enquanto os entes descritos no
artigo 3º, parágrafo 3º ficarão responsáveis pela realização de fóruns no âmbito
de suas competências para o debate de estratégias e o estabelecimento da
cooperação entre os agentes públicos e a sociedade civil para a
implementação do Plano Municipal de Cultura - PMC.
Parágrafo único. Fica sob responsabilidade da Secretaria de Cultura a
realização da Conferência Municipal de Cultura e Fóruns Setoriais para debater
estratégias e estabelecer a cooperação entre os agentes públicos e da
sociedade civil para a implantação do PMC.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Hortolândia, 12 de agosto de 2013.

ANTONIO MEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
(Publicado nos termos do artigo 108 e parágrafos, da Lei Orgânica Municipal de Hortolândia)

AGNESE CAROLINE CONCI MAGGIO
Secretaria Municipal de Administração

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

O processo de sistematização das Metas, aprovadas em reunião do
Conselho Municipal de Política Cultural em 20 de janeiro de 2014, tendo como
base a demanda da II Conferência Municipal de Cultura de Hortolândia,
apresentada no Anexo I da Lei nº 2830/2013 que instituiu o Plano Municipal de
Cultura, concentrou-se nas diretrizes e estratégias destacadas a seguir:
Diretrizes:
1. Fortalecer a função do poder público municipal na
institucionalização das políticas culturais;
2. Intensificar o planejamento de programas e ações voltadas
ao campo cultural;
3. Consolidar a execução de políticas públicas para cultura;
4. Reconhecer e valorizar a diversidade;
5. Proteger e promover as artes e expressões culturais;
6. Universalizar o acesso dos brasileiros à arte e à cultura;
7. Qualificar ambientes e equipamentos culturais para a
formação e fruição do público;
8. Permitir aos criadores o acesso às condições e meios de
produção cultural;
9. Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento
socioeconômico;
10. Promover as condições necessárias para a consolidação da
economia da cultura;
11. Induzir estratégias de sustentabilidade nos processos
culturais ;
12. Estimular a organização de instâncias consultivas;
13. Construir mecanismos de participação da sociedade civil;
14. Ampliar o diálogo com os agentes culturais e criadores.

Estratégias:
1. Articular

parcerias

desenvolvimento

intersetoriais

da

área

para

cultural

do

promover
município

o
de

Hortolândia;
2. Adotar e implementar leis que garantam editais de
intercâmbio, fomento, circulação e criação de projetos,
produtos e serviços culturais para grupos profissionais e
amadores, atendendo pessoas físicas e jurídicas, na forma
do regulamento do Fundo Municipal de Cultura;
3. Discutir, revisar e regulamentar a implantação da Lei do
PROEMPH - Programa Municipal de Incentivo Empresarial
de Hortolândia;
4. Revisar e regulamentar o uso de espaços e equipamentos
públicos, criar critérios de uso que garantam sua natureza
laica e priorizem as artes e a cultura como finalidade;
5. Criar e implementar mecanismos para contratação de arteeducadores e fazedores culturais de diferentes linguagens
artísticas, atendendo às demandas dos Espaços e Pontos
de Cultura do Município;
6. Criar e implementar mecanismos de ingresso às escolas e
formações artísticas de dança, artes cênicas, hip hop,
cinema,

artes

plásticas,

música

população com restrito acesso

e

audiovisual,

para

aos bens e serviços

culturais;
7. Adequar o plano de carreira da Prefeitura de Hortolândia às
especificidades da área da cultura;
8. Desenvolver programas, projetos e ações contínuas de
formação de público e apreciação musical;
9. Apoiar e promover as ações culturais existentes no
município, sejam elas advindas da Sociedade Civil ou do

Poder Público contemplando as regiões de vulnerabilidade
social;
10. Elaborar

estratégias

de

sustentabilidade

das

ações

desenvolvidas pelos grupos locais;
11. Incentivar a organização sociocomunitária, por meio de
parcerias com sociedade civil organizada;
12. Estimular a participação do Poder Público (em todas suas
esferas), da sociedade civil organizada, bem como do
indivíduo enquanto cidadão, no incentivo à organização
sociocomunitária no âmbito da Cultura;
13. Respeitar e garantir as deliberações da população para o
planejamento das ações a serem desenvolvidas pela
Secretaria de Cultura;
A seguir, são apresentadas as 34 metas do Plano Municipal de Cultura
para os próximos dez anos em Hortolândia, bem como as ações relacionadas a
cada uma:

METAS E AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

Meta 1 – Sistema Municipal de Cultura institucionalizado e implantado a
partir de 2014.
AÇÕES
1. Criar e reestruturar os marcos legais da área da Cultura (leis, decretos,
regulamentos, portarias, estatutos e regimentos);
2. Readequar os instrumentos legais de orçamento (PPA, LDO e LOA) de
forma a contemplar as diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de
Cultura;
3. Elaborar leis que garantam editais de intercâmbio, fomento, circulação e
criação de projetos, produtos e serviços culturais para grupos
profissionais e amadores, atendendo pessoas físicas e jurídicas, na
forma do regulamento do Fundo Municipal de Cultura;
4. Elaborar projeto, em 2015, do Programa Municipal de Formação na Área
da Cultura – PROMFAC.

Meta 2 – 100% dos entes envolvidos com a cultura cadastrando-se e
alimentando o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais
(SNIIC) até 2015.
AÇÕES
1. Implantar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais
(SMIIC) da cidade de Hortolândia, compartilhado, colaborativo e com a
participação dos Coletivos Organizados;
2. Elaborar, em 2014, programa de comunicação visando estimular os
artistas, fazedores, gestores culturais para o registro e manutenção do
cadastro no SNIIC.

Meta 3 – Realizar reorganização Administrativa da área da cultura a partir
de 2014, acompanhando as necessidades para a implantação do PMC até
2023.
AÇÕES
1. Definir horários alternativos de atendimento para os Equipamentos
culturais que oferecem atividades de formação

e acesso a bens e

serviços culturais;
2. Regulamentar a cessão e permissão de uso dos equipamentos culturais;
3. Definir corpo técnico para as ações de Patrimônio histórico, Cultural e de
Memória de Hortolândia;
4. Avaliar e implementar a criação de cargos para as diversas áreas da
cultura, levando em consideração as peculiaridades desse setor
profissional, tais como horário alternativo de trabalho e periculosidade; e
propor alterações no Plano de Carreira quando necessário;
5. Reconhecer e normatizar a gestão compartilhada dos equipamentos
públicos culturais entre Poder Público e Sociedade Civil;
6. Melhorar e qualificar o atendimento ao público disponibilizado pela
Secretaria de Cultura;
7. Divulgar a Ouvidoria Geral da Prefeitura Municipal, formas de contactar,
telefone e e-mail para as pessoas e entidades envolvidas e atuantes
nas questões da cultura;
8. Estabelecer padrão de atendimento telefônico, respostas por e-mail,
redes sociais, site institucional, formas de acolhimento e acesso da
população à Secult;
9. Criar e implementar mecanismos para contratação de arte-educadores e
fazedores culturais de diferentes linguagens artísticas, atendendo às
demandas dos Equipamentos Culturais sob gestão da Secretaria de
Cultura;
10. Contratar profissionais especializados para operar os equipamentos
públicos culturais;

11. Garantir a remuneração dos profissionais de atividades culturais
respeitando os valores de mercado.

Meta 4 – Cartografia da diversidade das expressões culturais no
município de Hortolândia realizada a partir de 2016.
AÇÕES
1. Inventariar o patrimônio material do município de Hortolândia;
2. Realizar o tombamento do patrimônio material do município de
Hortolândia;
3. Identificar e registrar o patrimônio imaterial do município de Hortolândia;
4. Acompanhar os processos de preservação e salvaguarda do patrimônio
material e imaterial do município de Hortolândia;
5. Realizar um projeto para mapeamento das expressões e linguagens
artísticas presentes no território de Hortolândia e região.

Meta 5 – Consolidação no município da política nacional de proteção e
valorização dos conhecimentos e expressões das culturas populares e
tradicionais a partir de 2014.
AÇÕES
1. Elaborar editais de premiações para mestres e mestras do saber
popular;
2. Realizar contratação de mestres e mestras do saber popular por meio de
edital;
3. Realizar editais de premiações que contemplem ações de circulação de
expressões culturais de: gênero, etnia, organizações sociais, Festivais
Musicais, Saraus, Encontros de Rua, Intercâmbio Cultural e Cultura
Popular;

4. Realizar programas de recuperação, preservação e difusão da memória
artística e cultural de manifestações da cultura tradicional e popular e de
origem étnica;
5. Realizar estudos de viabilidade para a criação do Centro de Tradições
Culturais;
6. Fomentar coletivo de formadores culturais sob o viés da educação
popular e da cultura popular;
7. Garantir recursos financeiros e infraestrutura do Poder Público Municipal
para continuidade da realização do evento “Grito Cultural”.

Meta 6 – Legislação e política municipal de preservação do patrimônio
aprovadas até 2016.
AÇÕES
1. Encaminhar projeto de lei para alteração da Lei de Criação do Centro de
Memória com vistas a ampliar suas atribuições legais, sobretudo no que
se refere aos projetos e ações em políticas culturais patrimoniais.

Meta 7 – Implantar Centro de Memória com espaço, infraestrutura e
funcionamento adequados a partir de 2014.
AÇÕES
1. Reforma da Estação Ferroviária para a instalação do Centro de Memória
de Hortolândia;
2. Prover o Centro de Memória com recursos tecnológicos adequados para
catalogação, arquivo, processamento e tratamento dos dados e
democratização do acesso aos usuários;
3. Organizar e catalogar o acervo disponível;
4. Organizar

campanha

de

doação

e/ou

empréstimo

de

acervos

particulares visando o registro de eventos relevantes para a história do
Município;

5. Elaboração de Projeto para identificação do movimento urbanístico e da
formação populacional de Hortolândia.

Meta 8 – Identificar e quantificar o mercado de trabalho da cultura no
município até 2016.
AÇÕES
1. Realizar pesquisa para identificar e quantificar os empregos formais do
setor cultural existentes em Hortolândia.

Meta 9 – Oferta de cursos técnicos para pessoas que atuam nos setores
de produção artística e cultural a partir de 2015.
AÇÕES
1. Articular parcerias com o MinC, o MEC e instituições educacionais
locais, para implantação de

cursos

técnicos,

habilitados

pelo

Ministério da Educação (MEC), no campo da Arte e Cultura nas áreas
de: teatro, dança, circo, música, produção cultural, sonoplastia,
iluminação e técnicas de palco.

Meta 10 – Aumento em 100% no total de pessoas qualificadas até 2014 em
cursos, oficinas, fóruns e seminários nas diversas linguagens artísticas,
patrimônio cultural e demais áreas da cultura e manutenção até o final do
Plano.
AÇÕES
1. Criar mecanismo de profissionalização gratuita para diversas linguagens
artísticas;
2. Criar e implantar mecanismos

de ingresso às escolas e formações

artísticas de dança, artes cênicas, hip hop, cinema, artes plásticas,
música e audiovisual para população com restrito acesso aos bens e
serviços culturais;

Meta 11 – Realizar ação de fomento à pesquisa, formação, produção e
difusão do conhecimento a partir de 2016, ampliando em 50% o número
de pessoas atendidas até 2023.
AÇÕES
1. Realizar edital de premiação para projetos de pesquisa na área cultural
(bolsa de estudo);
2. Realizar edital de fomento à pesquisa para projetos de produção,
circulação e fruição artístico-cultural.

Meta 12 – Realizar ações anuais, a partir de 2014, para estimular a leitura
de livros fora do aprendizado

formal

pelos usuários das Bibliotecas

Públicas e moradores de Hortolândia.
AÇÕES
3. Realizar projetos que integrem a literatura com ações culturais;
4. Realizar pesquisa junto aos usuários da Biblioteca Municipal sobre a
realização de leitura;
5. Realizar levantamento de total de exemplares comercializados no
Município por ano;
6. Promover eventos com autores e escritores para ministrar palestras nas
escolas, bibliotecas e espaços culturais;
7. Integrar o Projeto Autores Mirins aos programas, projetos, ações e
eventos de estímulo à Leitura no Município;
8. Desenvolver um Programa de Incentivo à Leitura e uso das bibliotecas;
9. Realizar estudo para a Montagem de 1 (uma) Biblioteca Itinerante;
10. Integrar Hortolândia ao Plano e Política Nacional de Livro e Literatura,
nas especificidades do Município.

Meta 13 – Rede Hortolândia de Pontos de Cultura em funcionamento,
por meio de convenio da Prefeitura Municipal de Hortolândia com o
Governo do Estado e Ministério da Cultura a partir de 2015.
AÇÕES
1. Efetivar o chancelamento de Pontos de Cultura da Rede que formarão
da Rede Hortolândia de Pontos de Cultura;
2. Efetivar o conveniamento Pontos de Cultura chancelados na Rede
Hortolândia de Pontos de Cultura;
3. Realizar edital para premiação de Projetos Culturais para Pontos de
Cultura chancelados na Rede Hortolândia de Pontos de Cultura;
4. Realizar edital para premiação de Projetos Culturais nas diversas
linguagens artístico culturais para artistas, coletivos e fazedores culturais
atuantes na Rede Hortolândia de Pontos de Cultura;
5. Realizar edital para premiação de Projetos Agente Cultura Viva, nas
diversas linguagens artístico culturais para lideranças, artistas e
fazedores culturais atuantes como articuladores entre os Pontos de
Cultura e a Comunidade na Rede Hortolândia de Pontos de Cultura;
6. Realizar uma Teia e um fórum municipal de cultura de a cada 3 anos, a
partir de 2017;
7. Incentivar formação, intercâmbios e ações em rede entre os Pontos de
Cultura;
Meta 14 – 100 % das regiões do município

com produção e circulação

de espetáculos e atividades artísticas e culturais

fomentados com

recursos públicos municipais, estaduais e federais, privilegiando as
regiões de maior vulnerabilidade social, a partir de 2014.
AÇÕES
1. Disponibilizar equipamento público municipal para exposição de artes
plásticas e visuais, incluindo grafite;
2. Descentralizar a instalação de espaços de cultura e lazer e promover o
acesso aos equipamentos públicos existentes;

3. Oferecer atividades culturais em horários alternativos nos espaços
públicos de cultura;
4. Promover o acesso às atividades culturais para crianças, jovens,
adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais, tanto quanto à
produção e a fruição de bens e serviços;
5. Disponibilizar, nos espaços públicos da cultura, brinquedoteca e
monitoria que desenvolvam oficinas lúdicas, tais como teatro de
bonecos, construção de brinquedos etc., incluindo finais de semana e
período noturno;
6. Facilitar o acesso da população às tecnologias da informação,
comunicação e apropriação da cultura digital;
7. Implementar um circuito de apresentações de cinema, teatro e música
nas praças e ruas dos bairros;
8. Ampliar o número de equipamentos culturais com condições de
infraestrutura técnica e física para apresentações das diferentes
linguagens artísticas;
9. Garantir a manutenção dos espaços culturais geridos pela Secult;
10. Adequar e disponibilizar, para os grupos locais, espaços públicos
municipais que atendam às demandas técnicas das diferentes
linguagens artísticas;
11. Estabelecer parcerias com os centros comunitários, ong’s, oscips,
associações, pontos de cultura e outras instituições da sociedade civil
visando a descentralização das ações do PROMFAC.

Meta 15 – Implantação de Programa de difusão cultural em intercâmbio
regional, estadual, nacional e internacional até 2017.
AÇÕES
1. Elaborar projeto do Programa de Difusão cultural em intercâmbio
regional, estadual, nacional e internacional com objetivo de fomentar

ações de intercâmbio, tais como: visitas técnicas, residências,
participação em eventos técnicos, artísticos e culturais.

Meta 16 – Realizar ações de comunicação para estimular as empresas de
Hortolândia a efetuarem o credenciamento no Programa de Cultura do
Trabalhador (Vale Cultura) em 2014, mantendo a ação por toda duração
do plano.
AÇÕES
1. Elaborar peça publicitária que estimule o credenciamento das empresas
de Hortolândia ao Programa Cultura do Trabalhador (Vale Cultura);
Meta 17 – 100% dos espaços públicos da cultura (bibliotecas municipais,
pontos de leitura,

teatros, arquivos públicos e centros

culturais)

atendendo aos requisitos legais de acessibilidade e desenvolvendo
ações de promoção da fruição cultural por parte das pessoas com
deficiência até o final de 2016.
AÇÕES
1. Realizar programa de adequação dos espaços públicos da cultura
(bibliotecas, pontos de leitura,

teatros, arquivos públicos e centros

culturais para atendimento aos requisitos legais de acessibilidade;
2. Realizar projeto para fruição cultural por parte das pessoas com
deficiência.

Meta 18 – Instalação de um cineclube em Hortolândia até 2014, mantendo
uma agenda semestral de exibições a partir de 2015, mantendo por toda a
duração do PMC.
AÇÕES
1. Promover ações de cineclubes em espaços públicos, privilegiando
produção independente, filmes de domínio público (incluindo indicados
pela Programadora Brasil) e produções locais.

Meta 19 – Construção do Prédio da Biblioteca Pública Municipal com
instalações físicas adequadas a partir de 2015.
AÇÕES
1. Instalação da Biblioteca Municipal Luz do Saber no Centro Cultural do
Jardim Amanda em 2015.
2. Elaborar projeto estrutural para Construção do prédio próprio da
Biblioteca Municipal Terezinha França de Mendonça Duarte, visando a
captação de recursos financeiros.

Meta 20 – 100 % de bibliotecas públicas modernizadas a partir de 2014.
AÇÕES
1. Garantir serviço de intercâmbio de acervo e dados entre as bibliotecas
municipais e pontos de leitura;
2. Desenvolver atividades artísticas e lúdicas nas bibliotecas por meio de
profissionais capacitados e infraestrutura adequada;
3. Realizar atividades lúdicas e artísticas nas bibliotecas municipais, pelo
menos uma vez por semana.

Meta 21 – Gestores capacitados em 100% dos equipamentos públicos
culturais e das instituições, que pactuarem com o PMC, apoiadas pela
Prefeitura Municipal de Hortolândia, a partir de 2014 até o final de 2023.
AÇÕES
1. Promover um programa para formação/capacitação de gestores e
fazedores culturais das entidades parceiras do PMC, nos seguintes
temas:
•

Sistema Nacional, Estadual e Municipal de Cultura e seus
componentes;

•

Programa Cultura Viva;

•

Gestão participativa, gestão compartilhada, gestão por objetivos e
resultados e organização de reuniões;

•

Políticas de Inclusão: acessibilidade, proteção da criança e do
adolescente, direito dos idosos, políticas públicas afirmativas e
tratados internacionais;

•

Construção e elaboração de projetos culturais visando à captação
de recursos públicos e privados;

•

Prestação de Contas de projetos culturais visando a apresentação
de relatórios de resultados e prestação de contas financeira de
recursos, públicos e privados, captados;

Meta 22 – 100% de Gestores de cultura e conselheiros capacitados em
cursos

promovidos

ou certificados

pelo Ministério

da

Cultura –

PRONFAC, até 2023.
AÇÕES
1. Desenvolver, em parceria com o MinC – Regional SP, ações de
capacitação certificadas em Gestão Cultural, disponibilizando transporte,
equipamentos e recursos necessários à realização de cursos, oficinas e
outros.

Meta 23 – 100% do acervo e arquivos das bibliotecas públicas e 70% do
Centro de Memória catalogados digitalmente e com

informações

disponibilizadas no SNIIC até 2023.
AÇÕES
1. Contratar pessoa jurídica capacitada para catalogar e disponibilizar
informações no SNIIC, além de treinar as equipes responsáveis pela
manutenção dos catálogos digitais.

Meta 24 – Um núcleo de cultura digital (audiovisual, arte tecnológica e
inovação) implantado até 2023.

AÇÕES
1. Garantir o funcionamento de centros multimídia nos equipamentos
culturais para o fomento e difusão da cultura digital, democratizando a
produção, o consumo e a recepção de obras;
2. Fomentar a formação de coletivos para operação de TV e Rádio Web
Comunitárias;
3. Implantar centros de inclusão digital nos equipamentos culturais,
garantindo profissionais com formação específica para utilização dessas
ferramentas e uso do software livre;
4. Promover e facilitar o acesso da população às tecnologias da
informação e comunicação, apropriação por parte dos fazedores e
gestores culturais e comunidade em geral.

Meta 25 – 100% dos segmentos culturais representados no Conselho
Municipal de Política Cultural (CMPC) com fóruns setoriais realizados e
planos

elaborados , construídos coletivamente, apresentados a cada

Conferência Municipal.
AÇÕES
1. Fomentar a realização de fóruns por segmentos no ano anterior à
realização da Conferência Municipal..

Meta 26 – Conferências Municipais de Cultura realizadas em 2015, 2017,
2019 e 2021, com ampla participação social e envolvimento de 100% das
regiões municipais

e 100% dos signatários

do Plano Municipal de

Cultura (PMC).
AÇÕES
1. Realizar, nos anos de 2015, 2017, 2019 e 2023, as Conferências
Municipais de Cultura.

Meta 27 – Destinação de 5% do superávit da arrecadação do governo
municipal para o fundo municipal de cultura até 2023
AÇÕES
1. Articular (Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC e os
segmentos) junto ao poder legislativo, ações para garantir destinação
orçamentária do superávit para o Fundo Municipal de Cultura.

Meta 28 – Destinação de 1 % do orçamento do município para a cultura
em 2014, ampliando para até 5% em 2023.
AÇÕES
1. Articular (Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC e os
segmentos)

junto ao

poder executivo e

legislativo para garantir

destinação orçamentária na LOA e PPA do município.

Meta 29 – Ações de comunicação em Cultura da Secult organizada e
consolidada até 2014.
AÇÕES
1. Constituir equipe na Secult para a área de comunicação;
2. Facilitar o acesso da população à divulgação de atividades culturais;
3. Divulgar as atividades culturais municipais na Agenda Cultural (por
meios eletrônicos e impressos);
4. Imprimir e distribuir

Agenda Cultural em 100% dos equipamentos

públicos municipais, incluindo transporte coletivo, ampliando para a
população em geral;
5. Calendário oficial de festas e efemérides de Hortolândia, votados como
Lei Municipal, implantado em 2014;
6. Equipar a Secult com itens necessários para registrar, arquivar e
disponibilizar informações sobre a produção cultural realizada na cidade;

7. Elaborar projeto de uma página da Cultura no portal da Prefeitura na
internet, www.hortotandia.sp.gov.br, que seja atualizada diariamente
mantendo os usuários informados e atendidos nas suas dúvidas, será
um canal de comunicação da Secult / CMPC com os usuários;
8. Instituir pontos físicos para divulgação e informação das ações culturais
do município;
9. Produzir e distribuir material impresso e virtual para comunicação de
ações específicas.

Meta 30 – Fomentar ações de produção, distribuição e fruição de bens,
serviços e expressões culturais para

artistas, grupos, coletivos e

fazedores, cadastrados no SMIIC, a partir de 2014 e mantendo por toda a
duração do PMC.
AÇÕES
1. Fomentar mecanismos de sustentabilidade das atividades dos grupos de
cultura popular e tradicional (transporte, alimentação, uniformes,
instrumentos musicais, fomento a projetos e cachê).
2. Fomentar festivais de música, preferencialmente brasileira, com novos
talentos e artistas mais antigos de Hortolândia, com infraestrutura
envolvendo as entidades fazedoras de cultura do município.

Meta 31 – 150.000 atendimentos anuais em pelo menos 10 projetos de
distribuição e circulação até 2014 e mantidos por toda vigência do Plano.
AÇÕES
1. Instituir a Semana Municipal de Cultura envolvendo os entes fazedores
de cultura do município;
2. Instituir o calendário anual de eventos culturais, envolvendo os artistas e
fazedores culturais, priorizando:
•

Carnaval;

•

Aniversário da Cidade;

•

Festa do Migrante;

•

Mostra de Teatro;

•

Interartes;

•

Cineclube;

•

Saraus mensais,

•

Audições oficiais do CEMMH;

•

Natal no Parque.

Meta 32 – Construir um teatro municipal até 2016.
AÇÕES
1. Realizar a inauguração do Centro de Eventos Culturais do Jardim
Amanda em 2016.

Meta 33 – Articular a adesão ao PMC e a elaboração de um Plano de
trabalho intersetorial,

junto às Secretarias e respectivos

Conselhos

Municipais, que desenvolvam ações culturais, visando atender às metas
e ações planejadas no PMC a partir de 2014, mantendo até 2023.
AÇÕES
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social
1. Construir um processo de encaminhamentos dos Centro de Referências
e Assistência Social - CRAS para as atividades culturais, de maneira a
haver uma acolhida correta e de mútua colaboração entre Assistência
Social e Cultura;
2. Fomentar

parcerias

com

empreendedores

e

cooperativas

para

desenvolvimento do Segmento da Economia Criativa no município;
3. Instituir parceria entre a Economia Solidária e a Economia da Cultura.

4. Promover

o

compartilhamento

de

dados

e

informações

sobre

manifestações e fazedores culturais do município, entre os CRAS
(Centro de Referência em Assistência Social) e a Secretaria de Cultura;
5. Articular ações entre a Cultura e Assistência Social, visando atender
usuários em liberdade assistida ou cumprindo medidas socioeducativas;
6. Desenvolver ações contínuas para formação artística e resignificação
social dos usuários da rede socioassistencial;
7. Estimular a formalização dos artistas, dos fazedores e dos coletivos
informais culturais.
Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (Turismo)
8. Realizar pesquisa sobre o impacto dos aspectos culturais na atividade
turística do município;
9. Alterar e regulamentar a Lei do PROEMPH no que se refere à renúncia
fiscal em beneficio da cultura garantindo sua contrapartida e
direcionando para o Fundo Municipal de Cultura.
Secretaria de Educação
10. Articular junto à Secretaria Municipal de Educação ações que
identifiquem nos projetos pedagógicos das escolas públicas de
educação básica o conteúdo de Arte trabalhado na estrutura curricular
visando a realização de ações conjuntas que atendam às metas do PNC
e PMC;
11. Estabelecer acordo de cooperação entre a Secretaria Municipal de
Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Estadual de
Educação para a promoção de atividades culturais nas escolas de
maneira contínua e qualificada;
12. Promover cursos de atualização e capacitação em musicalização para
docentes atuantes na rede pública municipal de ensino por meio de
projetos realizados pela Secretaria de Cultura, CEMMH e Secretaria
Municipal de Educação;

13. Articular parcerias entre as Secretarias de Cultura e Educação para o
desenvolvimento de atividades de formação docente;
14. Estabelecer

parceria

com

a

Secretaria

de

Educação

para

o

desenvolvimento de atividades culturais junto às comunidades;
15. Realizar apresentações teatrais nas escolas com linguagem apropriada;
16. Promover ciclo de palestras, debates e rodas de conversas nos espaços
de cultura, nas escolas municipais e estaduais, em geral.
Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de Meio Ambiente
17. Mapear e divulgar os espaços e equipamentos públicos de cultura e
lazer que possam ser utilizados pelos usuários do Centro de Atenção
Psicossocial - CAPS, do Centro de Referência Especializado em
Assistência Social - CREAS e do Centro de Referência em Assistência
Social - CRAS.
Secretaria de Saúde
18. Oferecer atividades culturais nos espaços públicos municipais de saúde;
19. Criar mecanismos e articular ações entre Agentes da Saúde e Agentes
da Cultura;
20. Oferecer atividades culturais e artísticas como forma de ressocialização
dos indivíduos atendidos (resgate da auto-estima e contribuição para o
automonitoramento e autoeficiência do usuário), tanto no espaço dos
CAPS quanto nos espaços de cultura e outros equipamentos culturais e
sociais da cidade;
21. Oferecer formação cultural e artística para os profissionais da saúde, a
fim de que isso possa ser utilizado nos processos de reabilitação
psicossocial;
22. Planejar calendário de eventos conjuntos entre Saúde e Cultura;
23. Oferecer oficina de luthieria e jogos musicais para o CAPS AD;
24. Elaborar passeios para os usuários da saúde (terceira idade, saúde
mental) em parques, cinemas, museus, exposições etc;
25. Evento conjunto para o Dia da Luta Antimanicomial;

26. Disponibilizar agentes culturais em centros de saúde, hospitais e
atividades com idosos;
27. Criar um fórum intersetorial permanente de Cultura e Saúde.
Secretaria de Segurança
28. Garantir a segurança do patrimônio e integridade do público em eventos
e atividades culturais.
Secretaria de Esporte e Recreação
29. Promover a integração entre os eventos esportivos e culturais no
município;
30. Resgatar e estimular brincadeiras de rua que retratem a cultura da
formação populacional do município;
31. Mapear e divulgar os equipamentos públicos de esporte e lazer que
possam ser utilizados para atividades integradas com a Cultura.
Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete
32. Disponibilizar plataforma de consultas do setor de convênios da
Prefeitura Municipal de Hortolândia para acesso e inclusão de dados
pela Secretaria de Cultura;
33. Realizar programas de recuperação, preservação e difusão da memória
artística e cultural de manifestações da cultura de origem étnica, de
gênero e de orientação sexual;
34. Implementar o programa de Cidade Digital em Hortolândia, criando
interfaces entre o espaço eletrônico e o espaço físico através de
oferecimento de teleportos, telecentros, quiosques multimídia e áreas de
acesso e serviços com o objetivo de articular ações de inclusão digital,
levando acesso à internet para toda a população.

Meta 34 – Aumento de 100% no total de pessoas atendidas em oficinas,
fóruns, cursos livres e seminários com conteúdo de iniciação nas
diversas

linguagens artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da

cultura até 2014 e mantidas até o final do PMC.

AÇÕES
1. Manter oferta de Workshops e Cursos livres nos equipamentos culturais
em turmas de iniciação artística cultural, em diversas linguagens,
descentralizando sua abrangência por bairros que não são atendidos
por outras ações culturais, por meio de parcerias com centros
comunitários, ong’s e entidades afins, nas seguintes áreas;
Música:
- Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia
•

Arranjo musical, clarineta, coral, euphonium, fagote, flauta
transversal, oboé, percussão, saxofone, trompa, trompete,
trombone, tuba, e musicalização infantil.

- Centro de Arte e Cultura
•

Violão iniciação.

Artes Cênicas
- Centro de Arte e Cultura : Jardim Amanda e Rosolen.
•

Teatro iniciação, danças de salão: forró pé de serra, gafieira,
soltinho e bolero, dança do ventre, balé iniciação, circo: tecidos e
acrobacias, curso profissionalizante de arte dramática, curso
profissionalizante de dança.

Economia da Cultura
•

Artesanato

Cultura Digital, Artes Visuais e audiovisual
•

Rádio na internet, produção audiovisual, fotografia e edição
digital, desenho artístico, wix, office-br, gimp, prezi (cultura digital).

Patrimônio Imaterial
•

Viola caipira, orquestra de viola, capoeira.

Manifestações e expressões culturais de rua
•

Grafitti, bmx freestyle, dança de rua.

Ações intersetoriais
•

Teatro na saúde, xadrez, violão melhor idade, violão adolescentes
(inclusão), canto coral.

Livros Leitura e Literatura:
- Biblioteca Municipal
•

Artes para crianças: Literatura, artes plásticas, música e
brincadeiras infantis.

INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Hortolândia, por intermédio da Secretaria de
Cultura, está estruturando o Sistema Municipal de Cultura - Lei 2.785, de 24 de
abril de 2013 – implantando e/ou reformulando os componentes obrigatórios do
Sistema.
Nos

últimos

anos,

foram

elaborados

marcos

legais

para

o

aprimoramento da gestão cultural no município, em consonância com as
diretrizes do Sistema Nacional de Cultura – SNC, a partir da assinatura do
Acordo de Cooperação Federativa em 2011 e sua renovação em 2012, por
tempo indeterminado.
Neste processo, destaca-se a reestruturação do Conselho Municipal de
Política Cultural - CMPC, tornando-o paritário e deliberativo, do Fundo
Municipal de Cultura – FMC, a aprovação da lei do Sistema Municipal de
Cultura – SMC e da Lei que institui o Plano Municipal de Cultura e o Sistema
Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC.
Nenhuma dessas ações seria possível sem a participação da sociedade
civil, desde a formação da Comissão Organizadora para a realização da II
Conferência Municipal de Cultura em dezembro de 2012, incluindo a eleição
dos membros do Conselho, até sua sistematização e aprovação das metas
apresentadas a seguir neste documento. A II Conferência Municipal de Cultura
de Hortolândia foi um exercício de cidadania e participação popular. Estiveram
presentes entes dos diferentes segmentos culturais e representantes da
sociedade civil, além de membros do governo pertencentes a outras
secretarias.
A partir do Relatório Final da II Conferência, o Comitê Executivo do
Plano dedicou-se arduamente a organizar as propostas da população, estudar
sua viabilidade e compor um documento que define com a clareza necessária
as Diretrizes, Estratégias, Metas e Ações, preservando totalmente a essência
de cada demanda.

O Sistema Nacional de Cultura é um modelo de gestão e promoção
conjunta de políticas públicas de cultura, pactuadas entre os entes da
federação e a sociedade civil, que tem como órgão gestor e coordenador o
Ministério da Cultura em âmbito nacional e as secretarias estaduais/distrital e
municipais

de

cultura,

ou

equivalentes,

nos

estados

e

municípios,

respectivamente.
É tarefa dos municípios a completa organização do Sistema de Cultura.
A sua viabilização coordena os esforços para a realização de iniciativas e
otimiza o uso e aplicação dos recursos financeiros, sejam estes públicos ou
privados; favorece o estabelecimento e o acompanhamento adequado de
metas na área cultural, buscando sempre a garantia dos direitos constitucionais
do cidadão brasileiro, principalmente os direitos culturais
Apesar de todos os avanços, há alguns elementos constitutivos do
Sistema que ainda precisam ser adequados ou melhorados. É preciso
desenvolver os sistemas setoriais, com vistas à articulação e integração das
diversas áreas da cultura, atendendo sempre aos princípios de participação e
controle social; alimentar e consolidar o Sistema Municipal de Informações e
Indicadores Culturais - SMIIC, conforme parâmetros do Sistema Nacional;
implementar, estruturar o Programa Municipal de Formação na Área da Cultura
- PROMFAC e investir em recursos humanos, materiais e financeiros, de forma
integrada, em programas e projetos de capacitação e aprimoramento de
setores e instituições culturais específicos.
O caminho está delineado e, a partir da ação colaborativa e cooperativa
dos entes envolvidos e comprometidos com as metas estabelecidas no Plano
Municipal de Cultura de Hortolândia, a população desfrutará dos resultados
almejados, manifestados nas várias fases de escuta e participação popular.
Assim, o presente trabalho se refere à apresentação das metas,
baseadas nas ações descritas no Plano Municipal de Cultura aprovado pela
Câmara Municipal e sancionado pelo Prefeito Municipal Antônio Meira por meio
da Lei 2.830, em 12 de agosto de 2013.
Vale lembrar que a elaboração das metas do Plano Municipal de Cultura
de Hortolândia contribui com as mudanças nas políticas públicas de cultura;

aprimora a gestão do plano, na medida em que estabelece alvos claros e
mensuráveis a serem alcançados, capazes de serem acompanhados pelos
cidadãos, pelos legisladores e pelos órgãos de controle do Município.
A metodologia usada para a elaboração das metas do PMC seguiu a
orientação da Secretaria de Articulação Institucional/Ministério da Cultura e
contou com a participação ativa dos integrantes do Conselho Municipal de
Política Cultural, da sociedade civil representada por integrantes dos diversos
segmentos culturais e pelos órgãos da gestão municipal das áreas
intersetoriais e transversais à cultura.
Inicialmente são apresentadas considerações sobre a história e
características do município, do seu povo e sobre as manifestações culturais
existentes; informações sobre a institucionalização da cultura na estrutura
administrativa da gestão pública e os passos percorridos pelos vários
segmentos artístico-culturais ocorridos nos 23 anos de emancipação políticoadministrativa.
Estas informações respaldaram todo o processo de construção,
realizado durante as oficinas, pré-conferências e nas conferências municipais
de cultura, permitindo entregar à sociedade o Plano Municipal de Cultura de
Hortolândia com 34 metas estabelecidas para serem cumpridas no período de
2013 a 2022. Na sequência, são elencadas as metas, seus enunciados,
considerações, situação atual, resultados e impactos esperados, indicadores
de monitoramento e avaliação, prazo de execução e sua contribuição para as
metas nacionais.

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Histórico
O território que constitui o atual município de Hortolândia já fez parte dos
respectivos Municípios de Campinas até 1953, e de Sumaré até 1991. Sua
primeira referência em fontes documentais oficiais indica a carta de sesmaria
conferida a Ignácio Caetano Leme e outros, datada de 20 de abril de 1799..
Na carta se faz referência a ao Ribeirão do Engano que deságua no
Ribeirão Quilombo e faz divisas com as terras concedidas a Joaquim José
Teixeira (Nogueira), a oeste da vila de São Carlos (atual município de
Campinas), sugere-se que este seja o Ribeirão Jacuba, que atravessa quase
que diametralmente todo o território do atual município de Hortolândia. Além de
não haver qualquer outra citação ou referência no texto sobre afluentes
hidrográficos, destaca-se que o Jacuba é

o maior afluente da bacia do

Ribeirão Quilombo.
Sobre as terras de sesmaria concedidas a Ignácio Caetano Leme, que
se responsabilizou pela abertura de diversas estradas pela região, percebe-se
a formação dos primeiros povoamentos da ampla região do Bairro do Quilombo
e, mais especificamente, no bairro rural Terra Preta, que faz divisas com a
antiga freguesia de Capivari de Cima (posteriormente Água Choca, e atual
município de Monte Mor), e que se manteve dentro da rota de tropeiros por
dezenas de anos a fio.
Na década de 1870, já se identificava a formação de outro bairro rural
próximo à Terra Preta, ao redor das margens do já conhecido Ribeirão Jacuba,
com a presença de sitiantes brasileiros e estrangeiros.
Após a criação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, em 1868, e
a inauguração da primeira Estação Ferroviária de Campinas, em 1872, o
conjunto de notícias em geral sobre Jacuba e mesmo Terra Preta se ampliou
consideravelmente. Com o prolongamento da linha-tronco da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro, ocorrido desde meados da década de 1870,
rumo à vila de São João do Rio Claro (atual município de Rio Claro), o povoado

de Jacuba foi adquirindo progressivamente características de bairro rural, ao
receber mais sitiantes.
Em 1895, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro inaugurou posto
telegráfico

no

bairro

rural

de

Jacuba,

para

finalidades

logísticas e

administrativas próprias, de modo a ampliar não somente o conjunto de
notícias e informes em geral sobre ocorrências e atividades da própria Cia.
Paulista, assim como sobre demandas locais em saúde pública, educação,
obras e viação, dentre outras áreas tangentes aos poderes públicos, municipal
campineiro e estadual paulista.
Quando a Cia. Paulista inaugurou oficialmente a Estação Ferroviária
Jacuba, em 17 de abril de 1917 (apesar de muitas notícias de imprensa
supostamente se referirem ao antigo posto telegráfico como estação
ferroviária), o bairro rural de Jacuba, já inserido no então distrito de Rebouças
(atual

município

de

Sumaré)

desde

1909,

já

era

um

povoamento

demograficamente estável e consolidado, composto por famílias, em sua
maioria, de pequenos e médios agricultores e pecuaristas, que residiam à
localidade (incluindo a Terra Preta), há pelo menos duas ou três gerações.
A população reunida desde a inauguração da Estação Ferroviária
Jacuba, pouco cresceu até a década de 1940, quando o município de
Campinas autorizou a criação e abertura dos primeiros loteamentos urbanos,
alterando drasticamente as características de Jacuba como um típico bairro
rural paulista.
Dentre estes loteamentos autorizados pelo município de Campinas,
todos próximos à Estação Ferroviária Jacuba, destaca-se o “Parque
Ortolândia”, originalmente um empreendimento do empresário campineiro João
Ortolan, que também fundou uma olaria (Cerâmica Ortolan, posteriormente
Cerâmica Sumaré, atualmente extinta).
Quando da elaboração do projeto de elevação do então distrito de
Sumaré a município, em 1953, a população de Jacuba, já engajada na luta pela
implantação de energia elétrica, também se movimentou (inclusive, por meio da
representação do deputado Ruy de Almeida Barbosa), a fim de elevar o bairro

rural a distrito, porém desmembrado do projetado município de Sumaré e
reanexado ao remanescente município de Campinas.
A população do bairro rural de Jacuba, como se pode perceber pelo
processo legislativo paulista nº 2235-53, citado em diversas edições do Diário
Oficial do Estado de São Paulo (DOSP),sugeriu à Comissão Territorial,
Administrativa e Judiciária da Assembleia Legislativa que o projetado distrito
fosse elevado com o nome “Ortolândia”, possivelmente em alusão ao “Parque
Ortolândia” ou ao próprio empreendedor João Ortolan.
A comissão legislativa deliberou denominar o futuro distrito como
“Hortolândia”, com a letra “H” em sua grafia, diferentemente do que ainda é
divulgado como um banal erro de escrita para justificar esta sutil alteração do
nome da localidade.
A 30 de dezembro de 1953, mediante a sanção da lei estadual 2456, em
meio a novos distritos e municípios, o antigo bairro rural de Jacuba passou a se
chamar Hortolândia, contudo mantido no remanescente território do então
recém-emancipado município de Sumaré.
Da década de 1950 até inícios da década de 1990, o distrito de
Hortolândia, assim como o distrito de Nova Veneza, ambos subordinados ao
município de Sumaré, tornou-se localidade direcionada à implantação de
indústrias de médio e grande porte, mediante atrativos tributários e fiscais
Contudo, o distrito sofreu pela falta de planejamento espacial e urbano
para a acomodação de toda a população local (nativa e migrante), em sua
maioria,

atraída

e/ou

economicamente

dependente

do

processo

de

industrialização ocorrido em Campinas e arredores (atual Região Metropolitana
de Campinas).
Neste meio tempo, as características de bairros rurais de localidades
como Hortolândia, Nova Veneza e outras deram lugar a moradias suburbanas
irregulares cercadas por parques industriais, nas sua maioria sem recursos
sanitários básicos, situação esta paulatinamente resolvida pelos poderes
públicos, municipal e estadual, precedentes e vigentes.
A realidade socioeconômica da população do distrito de Hortolândia não
correspondia à situação favorável das receitas públicas obtidas por meio da

tributação sobre grandes indústrias, atuantes nas áreas farmacoquímica,
ferroviária, de tecnologia da informação entre outras. Em meados dos anos
1970, a população do distrito de Hortolândia, mediada por representantes
legislativos, já reconhecia no processo de emancipação a única alternativa à
solução das demandas próprias à localidade e à região.
Após a promulgação da Constituição Federal de 3 de outubro de 1988, e
em vista da publicamente conhecida situação calamitosa do distrito de
Hortolândia, em termos de infraestrutura e serviços públicos básicos, gerou-se
na população do distrito de Hortolândia a organização de campanhas e
movimentações sociais em favor da emancipação da localidade.
Autorizada por legislação estadual, ainda que sem o consentimento e
apoio legal/institucional do município de Sumaré, a justiça eleitoral realizou, a
19 de maio de 1991, plebiscito para que a própria população eleitora do distrito
de Hortolândia decidisse sobre a emancipação político-administrativa da
localidade. O resultado oficial computou 97,4% de votos favoráveis à
emancipação, dentre os 19.592 eleitores que compareceram às urnas.
Em 30 de dezembro de 1991, a Assembleia Legislativa e o governador
do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, sancionaram a lei que
elevou Hortolândia e mais 42 distritos à condição de município, inclusive outros
da atual Região Metropolitana de Campinas. Até finais de 1992, e após a
realização das eleições municipais em todo o Brasil, o município de Hortolândia
se manteve administrado pela prefeitura de Sumaré, tendo seu primeiro
prefeito eleito, Luiz Antônio Dias da Silva, que assumiu o cargo em 1º de
janeiro de 1993.
De localidade com população inferior a mil habitantes, até finais da
década de 1950, o então recém-emancipado município de Hortolândia
começou sua trajetória político-administrativa com cerca de 100 mil habitantes
a missão de realizar os anseios do lema presente em sua bandeira e , na qual
se lê “Construindo uma Vida Melhor!”.

À medida que os sucessivos mandatos executivos e legislaturas do
município Hortolândia vêm cumprindo o propósito do lema inscrito nos
símbolos oficiais municipais, de modo a sanar as carências infraestruturais ,ao
mesmo tempo, percebe-se a necessidade de identificação, promoção e
fomento das referências e bens culturais tradicionais e populares, vindos de
produtores e detentores de culturas populares e tradicionais, sejam estes de
origem nativa e/ou migrante, residentes em Hortolândia e RMC.

Hortolândia Emancipada: Aspectos socioeconômicos e demográficos

Hortolândia, município do Estado de São Paulo localiza-se a 110 km da
Capital do Estado e pertence a Região Metropolitana de Campinas – RMC.
Ocupa uma área de 62,224 km2, sendo assim o menor da região em área total,
porém com a maior densidade demográfica: 3.087,94; habitantes por km 2;
caracteriza-se por uma cidade 100% urbana e como o 40º município mais
populoso de São Paulo e 5º da RMC.
No Ranking do Índice Firjan de Gestão Fiscal – IFGF, em 2011, o
município de Hortolândia apresentou o índice 0,8, configurando o conceito A
(Gestão de Excelência) e classificado em 2º lugar em relação aos municípios
da Região Metropolitana de Campinas, em 24° lugar em relação aos município
paulistas e 74° em relação aos municípios brasileiros.
Encontra-se a cerca de 20 km do Aeroporto Internacional de Viracopos,
a 14 km do município de Campinas e conta com uma rede rodoferroviária
estratégica: pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes tem ligação com a
capital do estado; pela rodovia Dom Pedro I tem ligação com o sul de Minas
Gerais, municípios do Vale Paraíba e ao eixo Rio-São Paulo; além de uma
malha viária estadual que permite fácil acesso aos municípios da RMC.
A Região Metropolitana de Campinas, com população total de 2.792.855
habitantes (IBGE,2010), representa 6,77% da população total do Estado de
São Paulo e é composta por vinte municípios: Americana, Arthur Nogueira,
Campinas,

Cosmópolis,

Engenheiro

Coelho,

Holambra,

Hortolândia,

Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira,
Santa Bárbara d`Oeste, Santo Antônio da Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e
Morungaba.
A mestra em Sociologia Maria Teresa Manfredo relata que:

“(...) o legado de entreposto mercantil e, mais tarde, de
principal “complexo cafeeiro” do estado de São Paulo, lançou bases
para uma dinamização da agricultura, da indústria e da rede urbana
que, somados a um eficiente sistema de transportes, veio a culminar
na atual Região Metropolitana de Campinas1,.”

A partir da articulação existente com a maior metrópole nacional (São
Paulo), a RMC exerce grande influência sobre outros importantes centros
regionais. Verifica-se, portanto, grande desenvolvimento e acelerada expansão
na área agrícola, industrial e de serviços, bem como elevado nível de renda e
ainda alto crescimento demográfico, apresentando, por outro lado, sérios
problemas urbanos. Estes levam ao aumento das áreas periféricas da cidade
de Campinas.

A partir dos anos 1980 desencadeia-se um movimento de

emigração do município sede em direção ao entorno.
Ocorre, após 1991, uma expressiva expansão demográfica em direção
ao Distrito de Hortolândia, quando ainda encontra-se na condição de distrito de
Sumaré, e consolida-se com sua emancipação em 1992 e continua até os dias
atuais.
De acordo com o Censo (IBGE) entre os anos de 1991 e 2000, na
formação populacional do município, 69,32% de seu crescimento ocorre pela
migração de pessoas que deixam a cidade de Campinas e encontram em
Hortolândia melhores condições econômicas para moradia, seja pelo menor
1

MANFREDO, Maria Teresa. Migração, produção do espaço urbano e desigualdades: o caso de
Hortolândia na Região Metropolitana de Campinas, apresentado no XV Encontro Nacional de Estudos
Populacionais, ABEP, realizado em Caxambu/MG/Brasil, de 18 a 22 de setembro de 2006. Disponível em
http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_471.pdf, acesso em dezembro/2013.

valor para aquisição ou aluguel de imóveis, seja para ocupação de espaços
ainda não loteados no entorno das rodovias de acesso, principalmente.
Nos anos de 1995 a 2000, este mesmo movimento foi responsável por
32,61% dos migrantes que se instalaram no município; de outros municípios da
RMC foram 11,10% e 31,80% de outros municípios do Estado de São Paulo,
sendo assim 75,51% dos migrantes moradores em Hortolândia vieram do
Estado de São Paulo.
Vale ressaltar que, registrada na história do Município de Sumaré, a
chegada de pessoas vindas de outros países era mais comum no começo do
século XX, sendo que a imigração contribuiu com a agricultura. Muitos
imigrantes vinham em busca de emprego principalmente nas lavouras de café
e ajudaram ainda no fortalecimento do comércio até 1950, quando o distrito de
Hortolândia ainda pertencente à Sumaré era composto basicamente por
italianos e portugueses.

Gráfico: População de Hortolândia, Total e Gênero (1993 a 2010)
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Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (http://www.seade.gov.br)

No período de 1991/2000 Hortolândia cresceu 6,7% ao ano, enquanto a
região metropolitana cresceu 2,5%. Este aumento populacional contínuo se

iniciou quando ainda era Distrito. No período de 2000/2010 Hortolândia cresceu
2,4% e a RMC 1,8%.

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População de Hortolândia em Relação a
População da RMC
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Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (http://www.seade.gov.br)

Analisando as faixas populacionais por faixa etária, é importante
destacar que 68,94% da população municipal encontram-se entre as faixas
etárias da PEA – População Economicamente Ativa, característica encontrada
também na RMC, com 68,52%.

Quadro Demonstrativo da Porcentagem da População de Hortolândia e da RMC por
Grupos de Idades, ano 2010.

Variável

Hortolândia

RMC

População de 0 a 4 anos

7,01%

6,25%

População de 5 a 14 anos

16,47%

14,21%

População de 15 a 24 anos

18,90%

17,05%

População de 25 a 39 anos

26,78%

26,32%

População de 40 a 59 anos

23,26%

25,15%

7,58%

11,02%

População acima de 60 anos

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (http://www.seade.gov.br)

Nos primeiros anos do município emancipado, muita atenção é
dispensada às questões de infraestrutura urbana, pois o processo de
urbanização do distrito de Hortolândia se deu tal qual uma região periférica de
Campinas, embora o Distrito estivesse subordinado ao município de Sumaré.
Observa-se que a ocupação do solo aconteceu de forma irregular, segundo
Manfredo “(...) o município dispõe de extensas terras ao longo das vias de
acesso que o cortam, bem como em volta dos núcleos urbanos iniciais, o que
também facilita um padrão de ocupação rarefeito”(...) 2.
Segue a mesma pesquisadora lembrando que “os loteamentos de maior
densidade populacional são os limítrofes com o município de Campinas, onde,
na maioria dos casos, os moradores são mão-de-obra empregada na sede da
região metropolitana (...)” 3. Este fator gerou para Hortolândia a fama de “cidade
dormitório”, afirmação que até os dias de hoje é comum ouvir de seus
moradores, porém acrescentando: “Hoje Hortolândia não é mais uma cidade
dormitório”.
Geograficamente, Hortolândia tem como municípios vizinhos Campinas,
Sumaré e Monte Mor, abaixo apresentamos o mapa da RMC.
Mapa: Municípios que integram a Região Metropolitana de Campinas – RMC

Fonte: Secult, 2013. Destaque para o município de Hortolândia e os municípios limítrofes (Campinas,
Sumaré e Monte Mor).
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http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_471.pdf, acesso em dezembro/2013.
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Idem.

Quando da sua emancipação, Hortolândia

traz consigo outras

localidades de Sumaré, como o Jardim Rosolén, e os bairros Terra Preta e,
parcialmente, o Taquara Branca. Hoje o Município, segundo informações da
Secretaria

de

Planejamento

Urbano,

divide-se

em

quatro

regiões

administrativas com 108 bairros, sendo que sete ainda estão em fase de
regularização, conforme mapa abaixo:

Mapa: Regiões Administrativas do Município de Hortolândia, Estado de São Paulo, 2013.

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Hortolândia, 2013.
Região1: Vila Real

Região 2: Campos Verdes

Região 3: Amanda

Região 4: Rosolén

Em 1° de janeiro de 1993, toma posse a primeira equipe responsável do
Poder Executivo Municipal e do Poder Legislativo da cidade, eleitos em 15 de
novembro de 1992. Esta equipe deu início a planos e ações em políticas
públicas, as quais se estendem até os dias atuais, para reparar os anos de
carência infraestrutural e socioeconômica da localidade, desde quando o
povoado de Jacuba ainda era vinculado ao município de Campinas e
posteriormente um distrito de Sumaré.
Em termos econômicos, de acordo com Manfredo a RMC:
“(...) destaca-se na participação da produção estadual pela crescente implantação de
fábricas de setores de tecnologia complexa, além de também possuir um setor terciário

avançado, marcado pela prestação de serviços mais especializados e sofisticados. Os
principais fatores para essa atração seriam as vantagens locacionais do espaço
metropolitano campineiro4.

Com base em sua bibliografia de referência, A autora ainda ressalta o
crescente fluxo de pessoas e mercadorias entre a cidade e seus
municípios vizinhos e destes com Campinas, caracterizando um típico
processo de metropolização5.

Quantitativamente, conforme dados divulgados pela própria Prefeitura
Municipal, IBGE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e diversos órgãos
governamentais, Hortolândia já configurava, na sua emancipação, entre os 100
maiores municípios do Estado de São Paulo e também ocupava posição de
destaque dentre no cenário brasileiro, pois indústrias e empresas de médio e
grande porte já se encontravam instaladas no antigo distrito.
A receita local, em 1993, correspondia a um percentual expressivo da
receita do município-sede, Sumaré e, em menos de duas décadas de
emancipação, Hortolândia atinge um nível de arrecadação no mesmo patamar,
como se verifica abaixo:
Quadro: Total de Receitas Municipais Correntes (em reais de 2013)

Ano
Município

1993

2000

2010

Hortolândia

127.673.142,00

194.525.094,00

508.135.543,00

Sumaré

206.145.673,00

250.215.679,00

511.895.282,00

Fonte: Fundação SEADE (www.seade.gov.br)
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Gráfico Comparativo entre os Municípios de Hortolândia e Sumaré - Receitas
Municipais Correntes (1993 a 2010)6
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Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (http://www.seade.gov.br)

O Produto Interno Bruto - PIB, preços correntes, no ano de 1999 era de
R$1,123 bilhões , em 2000 era de R$ 1,247 bilhões e dez anos depois - 2010,
já totalizava R$ 6,228 bilhões, tornando-se o município brasileiro que mais
cresceu na última década.

Quadro Demonstração do PIB - Produto Interno Bruto (em milhões de reais correntes)
dos Municípios de Hortolândia e Sumaré (1993 – 2010).

Município

Ano
1993

2000

2010

Hortolândia

1.123,16

1.247,42

6.228,38

Sumaré

1649,26

2.038,61

7.848,92

Fonte: Fundação SEADE (www.seade.gov.br)
Quadro Demonstração do PIB - Produto Interno Bruto (em milhões de reais correntes)
dos Municípios de Hortolândia e Sumaré (1993 – 2010).
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Em relação ao PIB per capita, preços correntes, houve uma evolução
ainda mais significativa, pois, no ano de 2000 era de R$ 8,223 bilhões, dez
anos depois, em 2010, já totalizava R$ 32,386 bilhões, em 2011 evoluiu para
R$ 34,185 bilhões, superando o valor do município sede, Sumaré.

Gráfico Demonstrativo do PIB per Capta (em reais correntes) dos Municípios de
Hortolândia e Sumaré (2000 – 2011).
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Fonte: Fundação SEADE (www.seade.gov.br)

Se em termos econômicos Hortolândia nasce com posição privilegiada,
tanto em relação aos municípios da RMC, quanto em relação aos municípios
do Estado de São Paulo; 40º lugar na dimensão de riqueza do Índice de
Responsabilidade Social (Informações dos Municípios Paulistas - IMP,
Fundação Seade), quando

se trata em infraestrutura urbana, saneamento

básico, moradia, saúde e educação, o distrito de Hortolândia era visto como
região

periférica

do

município

de

Sumaré,

inexistindo

investimentos

significativos, o que leva a população local, por meio de articulação política e
realização de plebiscito em 1991, a buscar a emancipação políticoadministrativa.
Este cenário exigiu das primeiras administrações do poder executivo
municipal maior atenção a estas pastas, estendendo-se progressivamente aos
bairros

periféricos

e

outros

recém-construídos

sobre

loteamentos

remanescentes da era distrital. Segundo o IBGE (2010) os índices de
atendimento aos munícipes se retratam em 36,9% de esgoto sanitário, 98,15%
de abastecimento de água; 99,65 na coleta de lixo; 100% de energia elétrica e
iluminação pública e pavimentação asfáltica em 80% das vias públicas.
Socioeconomicamente, segundo o

Relatório de Informação

dos

Municípios Paulistas - IMP, o Índice Paulista de Responsabilidade Social –
IPRS, Hortolândia encontra-se classificada no Grupo 1 (municípios com nível
elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais), porém se
analisarmos o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS, observaremos
que, nas faixas que compõem este indicador, 35,5% das pessoas encontramse em posição de média e alta vulnerabilidade e dentre estes 24,9% não
atingem meio salário mínimo per capita, o que representa mais de 47.886
pessoas.
O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH de Hortolândia saltou de
0,493 em 1991 para 0,756 em 2010, considerado de nível médio, segundo a
classificação

do

PNUD

-

Programa

das

Nações

Unidas

para

o

Desenvolvimento, subindo da 366ª posição para a 188ª posição em relação aos
municípios paulistas.
Estes fatores agregados demonstram a exponencial vocação do
município para o desenvolvimento econômico e social e da conquista de altos
índices de qualidade de vida para a população hortolandense, porém revelam a
necessidade de esforços da gestão pública para que estes índices atinjam
maior parcela da população.
Dentre as zonas de ocupação cujo ambiente rural sobrevive apesar do
“progresso” que as circundam, citem-se os bairros Terra Preta e Taquara
Branca. Enquanto poucas indústrias fecharam suas portas no decorrer das

últimas três décadas – dentre estas a Cobrasma e, mais recentemente, a
Cerâmica

Sumaré

especializadas

em

–

outras

se

metalurgia,

instalaram
em

na

tecnologia

cidade,
de

sendo

estas

informação,

em

farmacoquímicos, logística e outras, a exemplo da Magnetti Marelli, Dell, IBM,
EMS, dentre tantas outras.
Atualmente, o interesse em explorar este potencial logístico parte tanto
do poder público, ao oferecer isenções tributárias e outros benefícios a
investidores, quanto da iniciativa privada de setores industriais e de prestação
de serviços, maiores setores econômicos geradores de emprego e renda.
Destacam-se

algumas

atividades

que,

além

de

proporcionarem

oportunidades de novos empregos, também possibilitam o desenvolvimento
econômico e social da população: Condutores de veículos leves e pesados e
auxiliares, em logística e transportes de materiais e pessoas; condutores de
máquinas de tração, construtores civis e auxiliares, engenheiros civis,
arquitetos, em empreiteiras e construtoras; soldadores, engenheiros químicos,
técnicos do trabalho, em indústrias metalúrgicas, mecatrônicas e tecnológicas;
médicos, advogados e engenheiros, em profissões liberais; médio e
microempresários, comerciantes e comerciários, em setores alimentícios (como
os fabricantes de pão de queijo, sorvetes), de vestuários (costureiras e
sapateiros), imobiliários, financeiros etc.
Das demais atividades econômicas ainda remanescentes das origens do
povoado, destacam-se: fazendeiros agropecuaristas; os pequenos e médios
lavradores de milho, feijão, tomate, algodão; e criadores de equinos, bovinos,
suínos, aves, caprinos e ovinos.
No gráfico abaixo é possível verificar o desenvolvimento do mercado de
trabalho formal do município, demonstrando claramente aumento de vagas de
emprego no período.
Gráfico: Evolução da Quantidade de empregos formais em Hortolândia (1993 a 2012)
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Fonte: Fundação Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE (www.seade.gov.br)

Cada vez menos rural, porque definitivamente é uma cidade urbana,
industrial e prestadora de serviços, Hortolândia em nada se assemelha à
localidade baseada em uma economia agropecuária cujos primeiros sinais de
“progresso” se limitavam à existência de uma estação ferroviária, uma fábrica
de telhas e um conjunto restrito de moradores residentes à área central do
distrito, os atuais Parque Ortolândia, Vila Real e Remanso Campineiro. Disto
permanece em pé somente o edifício da antiga estação Jacuba, desativada em
1997, invadida por desabrigados, depredada por vândalos, abandonada à sorte
e às intempéries, mas depois de repassada sua posse ao poder público
municipal em 2010, está restaurada e sua região do entorno integrada ao
contexto do Parque Linear Renato Dobelin, para além de sediar o Centro de
Memória de Hortolândia, tornar-se um polo turístico e cultural do município.
A

extinta

Cerâmica

deu

lugar

a

estabelecimentos

comerciais

inaugurados recentemente e teve suas instalações demolidas.
A memória e a identidade de Hortolândia vêm se construindo sobre as
ruínas do passado rural à beira de um ribeirão e de um “progresso vertiginoso”
iniciado com a instalação de vias férreas outrora mais opulentas. Nos dias
atuais, calca-se nos alicerces de uma modernidade industrial, tecnológica,
financeira, híbrida: assim se justifica, pois, considerá-la terra modesta e
acolhedora com gente multirracial e multicultural e cujo viver se mostra entre
costumes tradicionais e o fazer das tecnologias modernas.

Na área da educação, o município possui 94 unidades escolares, sendo
82 públicas e 12 privadas, assim distribuídas:
•

17 Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental;

•

10 Escolas Municipais de Ensino Infantil;

•

26 Escolas Municipais de Ensino Fundamental;

•

01 Centro Integrado de Educação e Reabilitação;

•

26 Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio;

•

01 Escola Técnica Estadual;

•

01 Instituto Federal São Paulo;

•

7 Escolas Particulares de Ensino Fundamental e Médio;

•

2 Unidades de Ensino Superior, presencial;

•

4 Polos de Ensino Superior, à distância;

Vale destacar que, devido à importância das instituições e também a
proximidade geográfica, muitos estudantes de Hortolândia frequentam os
cursos de graduação e pós-graduação na Universidade Estadual de Campinas
–

UNICAMP

e

Pontifícia

Universidade

Católica

–

PUC/Campinas,

principalmente.
No ranking do IPRS, na dimensão escolaridade, Hortolândia caiu da
272ª posição para a 361ª entre os anos de 2008 a 2010, porém acrescentou
pontos a todas as variáveis que compõem esta dimensão, que estão acima da
média estadual, como podemos verificar abaixo:
•

A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 a 5 anos variou
de 88,3% para 91,3% ;

•

A média da proporção de alunos da rede pública que atingiram o
nível adequado nas provas de português e matemática (5º ano do
ensino fundamental) elevou-se de 31,0% para 39,8%;

•

A média da proporção de alunos da rede pública que atingiram o
nível adequado nas provas de português e matemática (9º ano do
ensino fundamental) aumentou de 18,6% para 22,6%;

•

O percentual de alunos com atraso escolar no ensino médio
decresceu de 20,3% para 17,5%.

Quadro Demonstrativo do Relatório de IMP – Hortolândia / Educação
Variável / Ano
1993
Taxa de Analfabetismo da População de
15 Anos e Mais (Em %)
Total Matrícula Inicial na Educação Infantil
Total Matrícula Inicial na Pré-Escola
2.304
Total Matrícula Inicial na Creche
Total Matrícula Inicial no Ensino
Fundamental
23.877
Total Matrícula Inicial 1ª a 4ª Séries
Total Matrícula Inicial 5ª a 8ª Séries
Total Matrícula Inicial no Ensino Médio
2.057
Total de Matrículas nos Cursos de
Graduação Presencial
Total Matrícula Inicial Educação Especial

2000

2010

2012

7,6
4.225
3.559
666

4,63
7.481
4.257
3.224

10.984
5.600
5.384

28.447
14.023
14.424
7.409

31.549
16.635
14.914
9.001

28.937
14.313
14.624
10.047

652

2.439
88

75

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (www.seade.gov.br)

A religiosidade dos moradores de Hortolândia é representada por três
religiões predominantes, pois segundo o IBGE (2010), 48,4% da população
declaram-se católicas, 35,0% evangélicos, apenas 1,07% declaram-se
pertencentes à religiões espíritas, espiritualistas e de origem africana, 13,53%
da população dividem-se em várias nomenclaturas, inclusive ateus e
declaradamente sem religião definida.
Culturalmente percebe-se, portanto, manifestações

do catolicismo,

refletidas nas Festas de Reis, Festas Juninas, festas diversas (quermesses),
nas manifestações artístico-culturais de matriz africana e também eventos
evangélicos, como a Marcha para Jesus e o Culto de Ação de Graças.
As etnias que formam a população hortolandense são representadas,
segundo o IBGE/2010, por 53,72% de população branca; 38,59% população
parda; 6,97% população negra; 0,61% população amarela e 0,1% população

indígena. Destaca-se que as pessoas que se declaram pardas podem ser
representantes das várias etnias que compõem o povo brasileiro, altamente
miscigenado por raízes dos povos indígenas, africanos e ciganos.

HORTOLÂNDIA E A CULTURA
Algumas das manifestações culturais e artísticas encontradas em
Hortolândia remontam a um passado secular, colonial, quando a localidade
servia de pouso e abastecimento para tropeiros, e estão presentes até os dias
atuais.
Cidadãos e cidadãs, cujas atividades incrementam e se incorporam à
identidade cultural (em construção) de Hortolândia, remunerados ou não,
também encontram seu espaço de reconhecimento e pertencimento em uma
localidade basicamente operária e prestadora de serviços: músicos, artesãos,
artistas plásticos, escultores, atores, dançarinos e produtores culturais; sejam
estes um tanto tradicionais (violeiros, catireiros, foliões) ou mais de estilos mais
historicamente mais recentes ou ecléticos (envolvidos com hip hop, pop, rock,
samba, pagode, sertanejo, funk).
Ressalta-se que alguns destes fazeres artísticos e culturais vêm
recebendo apoio e estabelecendo parcerias com as subsequentes gestões
municipais, por meio de políticas públicas, com a realização de programas para
fomento, circulação e difusão que visem a valorização da identidade cultural
dos munícipes e coexista com o vultoso crescimento infraestrutural e
socioeconômico pelo qual a cidade vem passando.
Para fins didáticos, pontua-se a emancipação político-administrativa do
município de Hortolândia como o marco zero do percurso histórico da
construção de políticas culturais para a cidade.
Nos primeiros anos de Hortolândia, os investimentos e as atividades
relacionadas à Cultura foram priorizados para apoiar eventos promovidos pela
comunidade (festas de escolas, paróquias e entidades civis em geral);
caracterizavam-se pelo atendimento às solicitações apresentadas pelos
munícipes ao poder público, com destaque para a Praça A Poderosa
construída durante a primeira gestão municipal.
Junto à militância cultural de artistas, mestres e fazedores culturais,
Hortolândia vai pouco a pouco avançando e destacando-se culturalmente na
região. A cultura caipira e tradicional, preservada pela luta e pelo empenho de
mestres como Francisco Borges de Almeida – Mestre Chiquinho e Antônio

Geraldelli – Mestre Toninho do Catira, é um exemplo do comprometimento
destes batalhadores da cultura local.
As ações do grupo de dança Pioneiros do Catira, da Companhia de
Santos Reis Rosa dos Anjos e da Orquestra de Viola Caipira de Hortolândia,
com o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Cultura, do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e do Ministério da Cultura,
possibilitam a realização de projetos como o Patrimônios Vivos da Cultura
Caipira em Hortolândia: Mestres Violeiros, Foliões e Catireiros.
Estas iniciativas consolidam a preservação, salvaguarda e a transmissão
dos saberes e fazeres da cultura caipira e o reconhecimento dos mestres.
Em 2001, além do investimento em festas e eventos, a cultura passa a
investir em vários segmentos culturais, com ênfase na construção de uma
consistente política pública:
- Investe na estrutura das duas bibliotecas, uma na Região do Jardim Santa
Clara e uma na Região do Jardim Amanda, inclusive com a ampliação do
acervo.
- O carnaval passa a ser visto como um evento do calendário cultural do
município e a Escola de Samba Galo de Ouro colabora no desenvolvimento e
manutenção dos festejos carnavalescos, em parceria com várias entidades,
associações e coletivos, formais ou informais, que organizam os blocos de
carnaval;
- Inicia o processo de posse da Estação Ferroviária para implantação do Centro
de Memória;
- Inaugura o Infocentro/Acessa SP; e
- Oferece à comunidade cursos de teatro amador, em parceria com a Sia
Santa.
Durante a administração de 2005 a 2012 ocorreram avanços
fundamentais para a construção de políticas públicas consistentes no campo
da cultura.
O Coletivo de Educação Popular Jacuba torna-se parceiro da Secult na
gestão compartilhada do Centro de Arte e Cultura, localizado no espaço do

Parque Sócio Ambiental “Irmã Dorothy Stang”, com a realização de saraus,
cursos de formação em iniciação artística e cidadã, como também de mostras
oficinas e workshops nas diversas linguagens artístico-culturais.
O Centro de Cultura Casa de Joana e a Cia. São Genésio
representando, principalmente, o segmento das Artes Cênicas, tornam-se
referência no município e parceiros da Secretaria de Cultura tanto na condução
e gestão das Políticas culturais, como e, principalmente, na produção e
circulação de Espetáculos e, a partir de 2012, na realização da Mostra de
Teatro Na Lona.
O Projeto “Hortolândia É Cultura – A cidade vivendo e fazendo arte”
promoveu a democratização do acesso às diferentes culturas do nosso
município e região. Com atividades em produções culturais (teatro, poesia,
dança e música) garantiu a valorização da diversidade cultural, bem como a
participação de professores como espectadores e difusores da importância da
arte na escola. Propiciou o acesso às diversas linguagens para a comunidade,
criando e cultivando o gosto pela apreciação artístico-cultural.
Enfatizando a formação de público e valorizando artistas locais,
potencializou a capacidade de refletir e criticar do cidadão hortolandense.
Cerca de dez mil pessoas assistiram, gratuitamente, a esses espetáculos
mensais que ocorreram em seis escolas de diferentes regiões da cidade.
O projeto Hortolândia Escola Viva, em convênio com o Programa
Cultura Viva do Ministério da Cultura, proporcionou vivência em diferentes
manifestações culturais e viabilizou a formação de público crítico e
questionador.
Suas realizações aprimoraram o desenvolvimento de competências,
promoveram

integração,

sociabilização,

sensibilização

e

estímulo

a

participação popular nas atividades culturais e educacionais do nosso
município. O programa fortaleceu o tripé empoderamento, protagonismo e
autonomia dos fazedores culturais e atraiu a comunidade para a participação
na construção da política pública cultural.
Atingiu cerca de 5.500 crianças diretamente com as oficinas fixas de
Capoeira, Graffiti, Contação de Histórias, Dança de Raiz Africana e Dança de

Rua e 1.500 pessoas entre crianças, jovens e educadores com oficinas
rotativas de Circo, Desenho Artístico, Edição de Vídeo, Web Rádio e Locução,
Dança, Confecção de Instrumentos de Percussão, Contação de Histórias para
professores, Percussão e Cultura Popular Brasileira para professores,
Confecção de Vestimentas e Produção de Manifestações Folclóricas; além de
cerca de 22.000 pessoas com as mostras artísticas, divulgações em sala de
aula, reuniões das comissões gestoras, seminários de resultados e evento de
encerramento das atividades em 2010.
O Hortolândia Escola Viva proporcionou o reconhecimento e o
envolvimento com as raízes culturais da cidade e estendeu a educação para
além dos muros da escola aproximando pais, escola, comunidade, crianças e
arte-educadores, contribuindo, inclusive, na redução da violência. Muitos pais
não só acompanharam seus filhos, como também participaram da confecção
de vestimentas e cenários para as apresentações, alguns acompanharam as
oficinas e ajudaram na conservação e até abriram suas próprias casas para
que servissem como Ponto de Cultura, totalizando 26 Pontos espalhados
pela cidade.
Os resultados alcançados foram balizadores e motivadores para que o
prefeito municipal pactuasse com a Federação a institucionalização do Sistema
Municipal de Cultura e seus componentes.
A Senhora Eunice de Souza mais conhecida como Dango e a Senhora
Eleonora Aparecida Alves, mais conhecida como Mãe Eleonora são referências
locais e regionais quando se trata de cultura de matriz africana e dos povos de
terreiro. Em conjunto à Mãe Isabel, atualmente destacam-se inclusive em
âmbito nacional, nas ações do Programa Cultura Viva, Economia Solidária e
Economia Criativa, participando de grupos de trabalho, como representantes
em comissões de várias temáticas da área da cultura.
O Ponto de Cultura Caminhos, coordenado por Mãe Eleonora e Mãe
Izabel desenvolve atividades de formação, criação, produção e circulação de
produtos e serviços culturais, nas áreas da culinária, da dança, da música e da
economia criativa, levando o nome de Hortolândia por vários municípios da
RMC, do estado de São Paulo e do Brasil.

A música é um segmento formalmente beneficiado pelo poder público
municipal, por meio da Lei Municipal nº 188, de 01 de junho de 1994, que criou
o Centro de Educação Musical e a Banda Municipal de Hortolândia - CEMMH.
Entre seus objetivos estão: cooperar com a Educação Musical e o
aperfeiçoamento cultural da população, por meio de apresentações públicas e
ensino musical, proporcionar entretenimento, lazer e contribuir com a formação
da identidade sociocultural do povo hortolandense.
Há 20 anos sob a coordenação do Maestro Márcio Beltrami, este
empreendimento só cresceu. Recebeu prédio próprio no Jardim Santa
Cândida, e, em 2013 com a reforma e ampliação, aumentou sua capacidade de
atendimento para mais de 500 alunos/ano.
Vale destacar que os moradores de Hortolândia têm à sua disposição
um rico circuito cultural na região, proporcionado pelos municípios que
compõem a RMC, inclusive quanto ao mercado cinematográfico, contudo,
somente a partir do final de 2011, com a inauguração do Shopping
Hortolândia, a população passa a ter acesso a cinco salas de cinema.
Estas são apenas algumas considerações sobre as manifestações
culturais de Hortolândia, pois embora rica em ações e projetos, a equipe de
servidores da Prefeitura era pequena e muitas ações carecem de dados e
informações

sistematizados

e

organizados,

entretanto,

seguramente,

permanecem vivas na memória e na história das pessoas que as vivenciaram.

Trajetória Institucional Da Gestão da Cultura
A Lei Orgânica do Município foi publicada em 14 de julho de 1.993, e no
Capítulo III, dos artigos 283 ao artigo 285, define as atribuições do município
em relação à Cultura:
“Art. 283. Mediante lei especifica, será criado o Conselho Municipal de Cultura e o
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Etnológico e Ambiental do
Município.
§ 1º O Município estimulará os empreendimentos privados que se voltarem à
preservação, à restauração do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município,
bem como incentivará os proprietários de bens tombados que atendam às
recomendações de preservação do patrimônio cultural.

§ 2º A proteção contra danos e ameaças ao patrimônio histórico, artístico e cultural,
bem como as penalidades serão previstas na lei.
Art. 284. Compete ao Município o planejamento e gestão do conjunto de ações na área
da cultura, garantida a participação de representantes da comunidade.
Art. 285. O Município incentivará a livre manifestação cultural através de:
I - da criação, manutenção de espaços públicos devidamente equipados e capazes de
garantir a produção, divulgação e apresentação de manifestações artísticas e culturais;
II - do oferecimento de estímulos concretos ao cultivo das ciências, artes e letras;
III - da cooperação com a União e o Estado na proteção aos locais e objetos de
interesse histórico, artístico e arquitetônico;
IV - do incentivo à promoção e divulgação da história, dos valores humanos e das
tradições locais;
V - do desenvolvimento do intercâmbio cultural e artístico com outros Municípios,
Estados e Países.
VI - do acesso aos acervos das bibliotecas, Centro de Memória, arquivos e
congêneres.”

A Lei 002, de 18 de janeiro de 1993, dispõe sobre a primeira estrutura
administrativa do município e no artigo 15 estabelece a Divisão de Cultura e
Turismo, subordinada ao Departamento de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, com a competência de promover e difundir as atividades artísticas e
culturais, despertando na comunidade o gosto pela arte e cultura em geral.
A Lei 085/93, de 29 de setembro de 1993, dispõe sobre a reorganização
administrativa e estabelece a competência sobre as políticas culturais à
Secretaria de Educação, Esportes, Cultura e Lazer, no Departamento de
Cultura e Turismo com a Divisão de Arte e Cultura e a Divisão de Turismo e
Memória.
A Lei 127/93, de 20 de dezembro de 1993, apresenta a reorganização
administrativa e no artigo 16, inciso IV, altera a estrutura e o nome da
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer com competência sobre as
políticas culturais, porém sem alterações no Departamento de Cultura e
Turismo .

Em 29 de abril de 1996, a Lei 393 dispõe sobre a nova estrutura
Administrativa da Prefeitura e altera novamente a configuração da área cultural,
quando constitui a Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, tendo na
sua organização o Departamento de Cultura contendo a Divisão de Arte e
Cultura e o Departamento de Memória e Arquivo, ficando subordinados à este
a Biblioteca, a Memória e o Arquivo.
A Lei 668, de 26 de junho de 1998, apresenta nova estrutura
administrativa básica da Prefeitura Municipal de Hortolândia e estabelece as
atribuições da cultura para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
com o Departamento de Cultura, Esporte e Lazer, contendo apenas as seções
de Cultura e Esporte.
A Lei nº 1327, de 5 de dezembro de 2003, dispõe sobre nova
reorganização e as políticas culturais passam à competência da Secretaria de
Educação e Cultura, no Departamento de Cultura.
A lei nº 1729, de 28 de agosto de 2006, estabelece nova estrutura
administrativa e cria a Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer,
contendo o Departamento de Cultura e a Divisão de Artes e a Divisão de
Projetos.
Em 04 de dezembro de 2008, na Lei nº 2155, que modifica a
organização administrativa e define a competência sobre as políticas culturais e
de proteção do patrimônio histórico e cultural à Secretaria de Cultura, agora
exclusiva, contendo na sua estrutura o Departamento de Cultura. Esta estrutura
perdura até os dias atuais com a Divisão Administrativa, a Divisão Cultura e
Cidadania, e a Divisão de Artes e Projetos.

Estrutura Organizacional da Secretaria de Cultura
A Secretaria de Cultura de Hortolândia está configurada com a seguinte
estrutura:
Secretaria de Cultura:
•

Departamento de Cultura
- Divisão de Artes e Projetos

a) Setor de Bibliotecas
b) Setor de Escolas de Música
c) Setor de Projetos Culturais
- Divisão de Cidadania e Cultura
a) Setor de Cultura Digital
b) Setor de Eventos
c) Setor de Montagem e Estrutura
•

Divisão Administrativa
a)Setor Administrativo

Organograma da Secretaria de Cultura

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura, 2013

Além dos gestores responsáveis pelos espaços culturais, atualmente a
Secretaria de Cultura conta, em seu quadro de pessoal permanente, com cinco
Agentes Culturais, contratados por meio de concurso público.
Estes servidores são responsáveis pelas atividades técnicas dos
processos relativos à: Educação e Formação Artístico-cultural, Sistema
Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura, Políticas Públicas, Patrimônio
Material e Imaterial; Projetos de Artes e Cultura; Pesquisas, Comunicação,
Eventos e Atividades Culturais do município.

As políticas públicas culturais são construídas em conjunto com os
integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural. As reuniões ordinárias
do CMPC acontecem mensalmente e extraordinariamente, sempre que for
necessário; e as atividades executivas e administrativas são realizadas pela
equipe técnica da Secult.

Atendimento Anual da Secretaria Municipal de Cultura
A Secult inicia um processo embrionário de criação de um sistema de
informações, sem conseguir, no entanto, relacionar a produção artística
realizada por outros agentes culturais. A equipe necessita de capacitação e a
sistematização dos relatórios se faz necessária. Os entes culturais do
município ainda devem ser sensibilizados para a importância da realização do
mapeamento e da manutenção de um sistema de informações e indicadores
culturais.
Este processo é normal, pois na história do nosso país, a cultura sempre
esteve a reboque de outras áreas prioritárias na visão da Gestão Pública, como
é a situação comum em vários municípios, onde a cultura está sob a gestão da
Educação. Vale ressaltar, no entanto, que a Educação sempre será uma das
áreas parceiras indispensáveis para o desenvolvimento da Cultura, enquanto
política pública.
Abaixo são apresentadas tabelas e gráficos com informações para que
se construa o perfil cultural de Hortolândia, porém de forma sucinta, sabendo
que nos próximos 10 anos os relatórios dos números da cultura serão mais
completos, depois da implementação do Sistema Municipal de Informações e
Indicadores Culturais e com o comprometimento dos artistas, mestres,
fazedores, coletivos e grupos culturais, sejam eles formais ou informais,
profissionais ou amadores.
O quadro abaixo expõe o número de atendimentos de acordo com a
natureza das ações.
Demonstrativo do número de atendimentos por Natureza da ação (2011 A 2012)
NATUREZA DA AÇÃO

2011

2012

QUANTIDADE
ATENDIMENTOS

Atividades ArtísticoCulturais
Formações ArtísticoCulturais
Atendimentos à
Comunidade
Festas e Eventos
Total de Atendimentos

%

QUANTIDADE
ATENDIMENTOS

%

1.650

0,76%

1.815

0,76%

724

0,33%

797

0,33%

4.635
210.000
217.009

2,14%
96,77%
100,00%

5.099
231.000
238.711

2,14%
96,77%
100,00%

Fonte: Relatório Anual de Ações Culturais da Secretaria de Cultura de Hortolândia, 2011.

Orçamento da Cultura
O orçamento da cultura gira em torno de 1% em relação ao orçamento total do
Município, assim como na maioria dos municípios brasileiros.

Demonstrativo dos Recursos Orçamentários para a Cultura em Hortolândia

Ano
2011
2012
2013
2104*

Orçamento do Município de
Hortolândia (em reais)
R$ 481.508.032,80
R$ 534.638.129,30
R$ 680.000.000,00
R$ 756.200.000,00

Orçamento da Secretaria
de Cultura (em reais)
R$ 4.277.426,00
R$ 5.356.313,00
R$ 5.425.000,00
R$ 8.206.000,00

%
0,89
1,00
0,80
1,09%

Fonte: Secretaria de Cultura, 2013.
Gráfico da Evolução dos Recursos Orçamentários para a Cultura em Hortolândia
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Fonte: Secretaria de Cultura, 2013.

As despesas até o ano de 2013, segundo relatório da Secult, dividem-se
em gastos com eventos e atividades culturais, material permanente,

premiações, obras e despesas administrativas. Verifica-se que as despesas
administrativas nos três anos elencados permaneceram no mesmo patamar,
configurando uma melhor gestão dos recursos e otimização do trabalho
realizado pelas equipes da cultura. Vale ressaltar que as despesas realizadas
com capacitação estão inclusas no valor destas. A partir da sistematização do
SMIIC será possível uma classificação mais detalhada destas despesas.
Configura-se também a necessidade de uma redefinição do Quadro de
Pessoal e do Plano de Cargos da Cultura, tendo em vista a complexidade que
a organização da cultura desenvolveu nos últimos anos, principalmente na
gestão cultural.
“A gestão cultural vem cumprir o papel então de mediar a relação entre
os diversos atores, as instituições e os domínios envolvidos no
processo de produção cultural. É esta mediação que irá possibilitar a
produção, a distribuição, a comercialização e o consumo de bens e
serviços culturais, articulando assim os criadores, os produtores, as
instituições e os públicos.”7

Sendo assim torna-se oportuno aos cargos de gestores e agentes
culturais,

e

suas

especificidades,

uma

definição

contemporânea

das

atribuições, da formação e capacitação deste profissional, tornando-o apto a
“enfrentar os desafios impostos pela nova dinâmica do setor cultural que alarga
horizontes e exige novas formas de atuação profissional.” 8
As despesas referentes à eventos e atividades culturais nos três anos
elencados correspondem à 28% do total de gastos realizados pela Secult e o
CEMMH compromete uma média de 18% destes.
Verifica-se também crescimento dos recursos referentes à premiações
de projetos culturais, a partir de 2012, como resultado da implantação de uma
forma diferenciada de relacionamento do poder público municipal com os
artistas, mestres, arte-educadores e instituições culturais que visa a valorização

7

BAYARDO, Rubens. A gestão cultural e a questão da formação. In: Revista do Observatório Itaú
Cultural. São Paulo: Itaú Cultural, 2008, n. 6, p.57-65.
8
Programa de Capacitação em Gestão de Projetos e Empreendimentos Criativos - Gestão Cultural: O
Campo da Cultura, SENAC/ MINC, 2013.

e o reconhecimento dos mesmos, bem como democratiza o acesso de todos os
entes culturais aos recursos públicos.

Gráfico Demonstrativo das Despesas realizadas pela Secult, 2011 a 2013
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Fonte: Relatório da Secult, 2013

O DESAFIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

Os gestores públicos da Secretaria Municipal de Cultura e os integrantes
do Conselho Municipal de Política Cultural de Hortolândia construíram
coletivamente as diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Cultura,
assegurando a participação democrática aos munícipes, fazedores

e

trabalhadores da cultura de todas as situações econômicas, origens
étnicas e faixas etárias.
Em 2009, foi realizada a I Conferência Municipal de Cultura e a maioria
dos encaminhamentos sugeridos foi realizada pelo trabalho da Secretaria de
Cultura, em parceria com outras Secretarias Municipais, com a sociedade civil
e apoio do Ministério da Cultura.
Em 2011, a Prefeitura Municipal de Hortolândia assinou o Acordo de
Cooperação Federativa – Sistema Nacional de Cultura com o Ministério da
Cultura, renovando-o em 2012 por prazo indeterminado. Foi instituída a
Comissão Organizadora da II Conferência Municipal de Cultura e contratada a

Associação Cultural Cruzeiro do Sul para assessorar a equipe que coordenou
os trabalhos de planejamento e sistematização deste processo.
A Secretaria de Cultura criou as listas gestaohortolandia@googlegroups.com
e

que

conselhopoliticaculturalhortolandia@googlegroups.com

receberam

a

participação de diferentes fazedores e gestores culturais.
Os resultados e marcos legais oriundos destas etapas foram
disponibilizados

no

portal

da

Prefeitura

de

Hortolândia:

www.hortolandia.sp.gov.br/confcult.
Em agosto de 2012, a Secretaria de Cultura, juntamente com a
Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, realizou o lançamento
das Oficinas de Construção do Plano Municipal de Cultura, na Câmara
Municipal de Hortolândia, com a participação de aproximadamente 200
cidadãos hortolandenses, integrantes de entidades da sociedade civil e do
Governo Federal, representado por Sérgio Mamberti – Secretário Nacional de
Políticas Culturais, Tadeu de Souza, da Fundação Nacional de ArtesFUNARTE/SP; e Valério Benfica, da Regional do Minc/SP, confirmando a
determinação do Poder Público em enfrentar o desafio de constituir políticas
para a cultura de maneira consistente e duradoura.
Ainda neste ano, o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico, Etnológico e Ambiental e a Secretaria de Cultura realizaram
a alteração na Lei que cria o Conselho Municipal de Cultura, que passou a
denominar-se Conselho Municipal de Política Cultural, Lei 2.693, de 04 de
maio de 2012, instituído como órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das
ações culturais do município.
Nos meses seguintes foram realizadas vinte oficinas de escuta,
intergeracional, intersetorial, de troca de informações e de conhecimento com
representantes da sociedade civil, dos fazedores e trabalhadores da cultura
e de áreas que utilizam a cultura e a arte como instrumentos para execução de
seus

projetos

e

ações,

principalmente

com

a

educação,

saúde

e

desenvolvimento social. Durante os encontros, a equipe discutiu o conceito de
cultura nas suas três dimensões (simbólica, cidadã e econômica), a
necessidade e urgência em se estruturar a política cultural e ouvi a demanda

dos artistas, dos mestres, dos fazedores culturais, das áreas transversais à
cultura, dos coletivos, das entidades civis representadas, enfim da sociedade
como um todo.
Nos meses de outubro e novembro o município realizou quatro
conferências e nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro aconteceu a II
Conferência Municipal de Cultura da Cidade de Hortolândia, com o tema
Construindo a Política Pública de Cultura, foro privilegiado no qual foram eleitos
os conselheiros representantes da sociedade civil, respeitando-se os
segmentos com cadeira no CMPC.
A realização da II Conferência Municipal de Cultura de Hortolândia
demonstra o amadurecimento e qualificação, tanto dos gestores públicos, dos
fazedores e trabalhadores da cultura quanto da sociedade civil no que se refere
a importância de políticas públicas adequadas à realidade do município.
A equipe da Secult trabalhou, com a participação de representantes dos
segmentos culturais, na alteração da Lei do Fundo Municipal de Cultura, já
sancionada, e elaborou a minuta do Projeto de Lei do Sistema Municipal
de Cultura, aprovada pela Câmara Municipal (Lei Municipal nº 2785, em 24 de
abril de 2013), que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de
Hortolândia, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão interrelações entre seus componentes, recursos humanos e financiamentos.
Esta mesma equipe, agora constituída como Comitê Executivo do Plano
Municipal de Cultura, redigiu o Relatório Final da II Conferência Municipal de
Cultura, elaborou a minuta do Projeto de Lei que instituiu o Plano Municipal de
Cultura e criou o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais,
que foi aprovada pela Câmara Municipal em 12 de agosto de 2013.
Publicada a Lei Municipal nº 2830/2013, iniciou-se os trabalhos para a
sistematização das metas e ações aprovadas na II Conferência Municipal de
Cultura, que foram aprovadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural CMPC em 20 de janeiro de 2014.
De fato, com base nos anseios da população coletados na Conferência,
mesmo antes da aprovação final das metas pelo CMPC, a equipe de
planejamento da Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia, apresentou

proposta ao PPA - Projeto de Lei do Plano Plurianual referente ao período de
2014 a 2017 - com previsão orçamentária adequada à realização das metas do
PMC e atendimento às demandas da sociedade civil.
As ações de formação artístico-cultural, oferecidas nos espaços culturais
vinculados

à

Secretaria

de

Cultura

e

parceiros,

foram

planejadas

estrategicamente para atender às expectativas da sociedade. A partir de 2013,
por meio de edital de premiação, foram selecionados projetos e arteeducadores para ministrarem os cursos livres e workshops.
Sempre que possível, realizou-se eventos, mostras e atividades culturais
em regiões menos atendidas.
Artistas, mestres, fazedores culturais, coletivos, grupos constituídos e as
ONG´s culturais locais e também regionais foram incluídos na programação e
atividades da I Festa do Migrante e na Revirada Cultural, realizada em outubro
de 2013.
Em 2014, a Secretaria garante a continuidade das ações direcionadas
pelas diretrizes, estratégias, metas e ações do Plano Municipal de Cultura
ampliando seu percentual de realização e efetivação junto à população,
qualificando seus servidores para a prestação de serviços cada vez mais
articulados com os anseios dos fazedores e consumidores de produtos e
serviços culturais.
Vivemos uma etapa histórica para a gestão da cultura de Hortolândia
que reúne competências pessoais, profissionais e institucionais nas três
esferas de Governo com a participação de artistas, trabalhadores e
consumidores de cultura, buscando valorizar as identidades culturais dos
moradores da antiga Jacuba, em constante desenvolvimento.

DIAGNÓSTICO CULTURAL

Para efeito de análise e construção de um processo democrático e
participativo, a equipe da Secretaria de Cultura - Secult organizou algumas
informações que basearam as discussões e o planejamento das atividades

durante as Conferências Municipais de Cultura, bem como a definição das
diretrizes, objetivos, estratégias, metas e ações que compõem o Plano
Municipal de Cultura.
Ressalta-se, no entanto, que as informações abaixo incluem as
realizações de 2013 e, em parte, as de 2014, pois o processo de planejamento
e cumprimento do Plano vem ocorrendo de forma dinâmica e orientada para o
futuro.

Realizações Culturais em Hortolândia

Dentro de suas possibilidades logísticas e orçamentárias, a Secretaria
de Cultura de Hortolândia mantem uma programação anual, com cursos,
eventos e festas, que se repetem, criando entre os munícipes o hábito em
participar, frequentar e consumir produtos culturais. Relacionam-se abaixo as
suas especificações:

Educação e Formação Artístico-Cultural

Ao final de 2011, encerrou-se o convênio do Programa Cultura Viva com
o município. Ainda que festivo, o término lançou novos desafios para a gestão
cultural, sem os recursos financeiros federais.
No entanto, o programa deixou um legado para a cidade; a ideia de
Pontos de Cultura já havia se arraigado e a Secretaria de Cultura manteve os
recursos humanos e financeiros para que o Centro de Arte e Cultura, o Ponto
de Cultura Nós na Pauta / CEMMH, o Ponto de Cultura Caixa de Luzes /
SAMEST e o Ponto de Cultura Arte Por Toda Parte / Biblioteca Luz do Saber
seguissem atendendo à população.
A partir de 2012, a área da formação integrou o processo de
reestruturação da gestão cultural em Hortolândia. Considerando a experiência
do Escola Viva e as propostas da II Conferência Municipal de Cultura, a

administração tem se aprimorado na constituição de registros cada vez mais
qualificados sobre os atendimentos realizados em seus espaços.
Em abril de 2013, o Secretário de Cultura publicou o ato nº 01, que
institui o Regimento das Formações Culturais. Ressalta-se acerca deste
documento a conceituação que passa a envolver os processos formativos, que
até então eram genericamente chamados de

“oficinas”, realizadas por

“oficineiros”.
O município se reconhece como colaborador na construção do repertório
simbólico do cidadão, portanto, nomeia este conjunto de atividades culturais
como “Formações Culturais”, realizadas por “arte-educadores” e; em vez de
“alunos”, os munícipes são entendidos como “aprendizes”.
A modificação da nomenclatura consolida uma conceituação que
considera e valoriza o conjunto de saberes trazidos pelos frequentadores dos
espaços de cultura e o perfil da atividade formativa na área da cultura,
especificamente a educação com as artes e para as artes.
O momento de realização das atividades é denominado “encontro”, pois
vai além da “aula”, pois se configura com a perspectiva da criação e fomento
de novos grupos artísticos para a cidade, espaço de reflexão e intercâmbio de
conhecimentos, contrapondo-se à prerrogativa de aquisição e consumo de
conteúdos escolares ou do mero entretenimento para preencher o tempo
ocioso.
Atualmente, a Secretaria de Cultura de Hortolândia oferece por volta de
27 cursos livres, sendo 17 diretamente contratados pela Prefeitura e 10 em
parceria com instituições da sociedade civil ou de outras secretarias.
São atendidos aproximadamente 1000 munícipes, em todas as faixas
etárias, em mais de 80 turmas, nos períodos da manhã, tarde e noite, nos
equipamentos públicos e/ou com gestão compartilhada com a sociedade civil.
Nestes números não estão incluídos os alunos do Centro de Educação
Musical, pois se trata de um espaço diferenciado em termos de gestão e foco
das ações, especialmente por seu caráter de formação continuada, indo além
da iniciação artística proposta nos outros locais que recebem cursos livres e
workshops.

A partir de 2014, a Secretaria de Cultura realiza a seleção de arteeducadores por meio de Edital de Credenciamento, garantindo a formação e a
capacitação dos profissionais, assim como a qualidade técnica dos conteúdos
ministrados nos encontros. Abaixo são descritas as atividades, organizadas por
local:
a) Centro de Arte e Cultura - CAC e Biblioteca do Saber
No CAC, que tem gestão compartilhada com o Coletivo de Educação
Popular Jacuba, são oferecidos os cursos de teatro, violão, viola caipira e
catira, dança do ventre, balé, dança de salão (gafieira,soltinho e bolero), BMX
Freestyle, forró pé-de-serra, xadrez, Kung Fú, dança de rua, rádio na internet e
produção audiovisual. Workshops: graffiti, fotografia e edição digital e desenho
artístico.
Na Biblioteca Luz do Saber os cursos livres oferecidos são dança de
salão (gafieira, forró pé-de-serra, soltinho e bolero), teatro, violão, balé,
capoeira e dança do ventre e os mesmos workshops do CAC.
Também são realizadas oficinas e workshops em parceria com a
entidade Oficinas Culturais Hilda Hilst, no qual a Secult oferece o espaço e
equipamentos e contribui na divulgação. Os cursos se estendem à Gestão e
Produção Cultural nos diferentes segmentos, principalmente na Elaboração e
Gestão de Projetos Culturais, Captação de Recursos, Fotografia e Produção
Audiovisual, entre outras atividades oferecidas pela entidade, modificando-se
anualmente. Aproximadamente 100 aprendizes são atendidos anualmente com
esta ação.
Como resultado das Formações Culturais na Biblioteca Luz do Saber e
no CAC, a Secult realiza duas vezes por ano, ao final dos semestres, o evento
Mostra Cultural InterArtes e também apoia grupos fixos de teatro, violão e a
Orquestra

de

Viola,

que

pesquisam

e

desenvolvem

repertório

para

apresentações dentro e fora de Hortolândia.
b) Centro de Educação Musical de Hortolândia
O Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia (CEMMH)
oferece cursos gratuitos nas áreas de iniciação musical, madeiras, metais e
percussão. As inscrições estão abertas durante todo o ano e os grupos do

CEMMH apresentam-se constantemente na cidade, na RMC e outras regiões
do Estado. O conteúdo musical estudado abrange Música Erudita, Música
Popular e Educação Musical.
Relação dos cursos oferecidos no Centro de Educação Musical de Hortolândia
Área

Curso

Duração

Idade Mínima

Iniciação Musical

Noções Teóricas e
Percepção

6 semestres

8 anos

6 semestres

10 anos

6 semestres

10 anos

6 semestres

10 anos

Flauta Transversal
Oboé
Madeiras

Fagote
Clarineta
Saxofone
Trompete
Trompa

Metais

Trombone
Euphonium
Tuba
Bateria
Tímpanos

Percussão

Xilofone
Glockenspiel
Acessórios

Os alunos que se destacam no aprimoramento de suas técnicas e dotes
musicais integram os grupos de câmara, depois de avaliação seletiva, e
recebem bolsa-auxílio, cujo valor é proporcional ao nível atingido com os
estudos e quantidade de apresentações realizadas no mês, supervisionados
pelo Maestro Márcio Beltrami e pelos monitores.
Abaixo apresentamos a evolução do número de alunos matriculados no
CEMMH entre os anos de 2008 e 2013, lembrando que houve uma paralisação
das atividades em 2012, quando o prédio passava por reforma e ampliação.

Demonstrativo do Número de Alunos Matriculados no Centro de Educação Musical de
Hortolândia - CEMMH
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Fonte: Relatório do CEMMH, 2013.

O espaço do CEMMH possui a Sala Maestro Eleazar de Carvalho,
usada para ensaio e audições individuais e coletivas, com capacidade para 130
pessoas, 5 salas para aulas práticas de instrumentos e estudo dos aprendizes,
1 sala para aulas de teoria e uma área externa de 3.000 m 2 com tenda de 100
m2, utilizada como palco para apresentações públicas, em eventos como a
Semana da Música.
Os alunos do Centro de Educação Musical de Hortolândia participam
dos diversos grupos de câmara e da Banda Experimental, que apresentam-se
em eventos promovidos pela Prefeitura, nas escolas, igrejas, mostras, feiras,
festivais, sejam estes eventos promovidos pelo poder público ou pela
sociedade civil, no município, na Região Metropolitana de Campinas e também
outros municípios brasileiros, quando convidados.
Atualmente os Grupos de Câmara do Centro de Educação Musical,
formados por monitores, alunos e músicos, apresentam repertórios variados.
Este

trabalho

exige

aprimoramento

técnico-musical

dos

integrantes,

influenciando diretamente em seu desenvolvimento artístico. São eles: - Banda

Municipal, Banda Experimental, Grupo de Saxofones Vibrasax, Grupo de
Metais Da Campana pra Fora, Grupo de Clarinetas Madeira Brasil, Grupo de
Percussão Turuntuntun e Grupo de Flautas Sopro de Prata.

Demonstrativo do Número Apresentações realizadas pelos Grupos Musicais do
CEMMH (2011-2013)
Ano

Número de

Público Atendido

Apresentações

(estimativa)

Realizadas
2011

162

175.000

2012

88

95.000

2013

110

150.000

Fonte: Relatório do CEMMH, 2013.

A redução da quantidade de atendimentos realizados nos anos de 2012
e 2013 também é decorrência do período em que o prédio do CEMMH foi
reformado, quando houve a paralisação das atividades.

Patrimônio Material e Imaterial
1. Centro de Memória de Hortolândia Prof. Leovigildo Duarte Júnior
Instituído pela Lei 225/194, em princípio, o Centro de Memória de
Hortolândia tem como objetivos assegurar a proteção e preservação dos
documentos oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município e facilitar
ao público o acesso ao patrimônio arquivístico de Hortolândia. Contudo, suas
atribuições foram sendo modificadas ao longo dos anos, inclusive os
documentos oficiais são resguardados por empresa contratada para este
trabalho.
Atualmente o Centro de Memória está instalado no edifício da antiga
Estação Ferroviária Jacuba, que está reformada e adaptada para a visitação
pública. O espaço será utilizado para exposições iconográficas, palestras,

acesso a arquivos e documentos digitalizados, sejam estes filmográficos,
sonoros, cartográficos, entre outros.
A maior parte do acervo documental e museal está preservada em sala
do Poder Público Municipal próxima a estação, permitindo ao Centro de
Memória a renovação constante das exposições, conforme seu recorte
temático.

2. Cultura Caipira
A cultura caipira é representada por mestres violeiros, foliões e catireiros
que são reconhecidos como patrimônios vivos em Hortolândia.
Em 2006, foi formado o Grupo Pioneiros do Catira por nomes, como os
dos mestres Chiquinho, Toninho, Nelsinho Blumer e alguns dos seus
familiares, colegas e parceiros, que contribuem para a produção, preservação e
difusão da cultura caipira.
Dançado ao som da viola e conduzido no ritmo de bate-pés e na palma
da mão, o catira é executado com oito a dezesseis pessoas em duas fileiras
que se entrecortam. A apresentação sempre é acompanhada por uma dupla de
violeiros com muita cantoria e circula rotineiramente em eventos locais,
municípios do estado e do país.
Em 2009, os mestres Chiquinho, João Batista e Eliseu Teodoro, com o
apoio da comunidade e da Secretaria de Cultura, criaram a Orquestra de Viola
Caipira de Hortolândia, promovendo a cultura da viola, por meio da música
sertaneja “de raiz”.
O entusiasmo dos violeiros e suas canções é contagiante. O timbre
agudo e melódico que vem de suas cordas, aliado ao maravilhoso dedilhar da
viola são marcas fortes do conjunto que, com sotaque característico, conta
histórias do campo e enaltece a tradição da vida no campo.
O grupo é coordenado pelo violeiro mestre Chiquinho e parte dele é
composto por catireiros, alguns integrantes permanentes, outros, esporádicos.
Sempre que possível é regido pelo violeiro Mazinho Quevedo.

Em 1982, mestre Chiquinho, o saudoso mestre Esequias Barra e a
comunidade fundaram a Companhia de Reis Rosa dos Anjos, outro grupo com
origem fundamentada nos saberes da cultura popular e citações bíblicas
referentes ao nascimento de Cristo.
Com instrumentos de corda e percussão, os integrantes levam uma
mensagem de esperança por onde passam e preparam as pessoas para a
chegada de Jesus e, depois do nascimento, lembram a visita dos Santos Reis,
promovendo, deste modo, com muita alegria, a festa de Santos Reis, realizada
todos os anos nos meses de dezembro e janeiro.
A Prefeitura de Hortolândia sob a curadoria da Secretaria de Cultura e
do Centro de Memória, com apoio financeiro e cooperação técnica do Instituto
Histórico e Artístico Nacional, realiza o projeto Patrimônios Vivos da Cultura
Caipira em Hortolândia: Mestres Violeiros, Foliões e Catireiros.
Com início no ano de 2013, tem a missão de promover ações para o
reconhecimento

patrimonial

e

socioeconômico

de

mestres

detentores/produtores de referências da cultura caipira, nativos e/ou migrantes,
residentes no município; realizar pesquisa e produção cultural sobre os bens da
cultura caipira local e empreender ações para salvaguarda de bens ou
referências da cultura caipira, presentes no município, por meio de práticas de
educação patrimonial, oficinas culturais e seminário sobre patrimônio cultural
imaterial. O projeto realiza oficinas e seminários em escolas da rede municipal
e da rede estadual.
No ano de 2013, por meio de um projeto apoiado pela Secretaria de
Cultura o grupo gravou o DVD Orquestra de Viola, já disponível nos espaços
culturais municipais.

Cultura Digital
a) Radio na Internet (Web Rádio)
A cultura de Hortolândia é enfocada na programação da Hortolândia
Web, um projeto mantido pela Secretaria de Cultura que possui dois estúdios

para gravação e transmissão da webrádio que tem sua programação
transmitida pela internet 24 horas por dia.
O cardápio musical da Webrádio traz clássicos da música tradicional
brasileira, MPB, Jazz, chill out e o melhor do flash back internacional. O
conteúdo informativo é composto de notícias da vida cultural hortolandense e
da região metropolitana de Campinas.
A tônica da programação é a realização de entrevistas com fazedores
culturais e educadores da cidade, com os eventos, programas e projetos
realizados pelas Secretarias de Cultura.

b) Infocentro / Acessa SP
O Infocentro é um espaço que a Prefeitura oferece aos cidadãos do
município oportunidade de usufruir do programa Acessa SP, implantado em
parceria com o Governo do Estado de São Paulo. O Acessa São Paulo é o
programa de inclusão digital do criado em julho de 2000, que oferece para a
população o acesso às novas tecnologias da informação e comunicação
(TIC’s), em especial à internet, contribuindo para o desenvolvimento social,
cultural, intelectual e econômico dos cidadãos.

Livro, Leitura e Literatura
a) Biblioteca Municipal “Terezinha França de Mendonça Duarte”
Com a finalidade de atrair novos leitores e conquistar novamente os
antigos, foram desenvolvidas importantes iniciativas, tais como:
- Foi implantado o Sistema Alexandria e quando for disponibilizado aos
usuários permitirá a pesquisa de títulos do acervo e disponibilidade para
empréstimos pela internet. Os funcionários foram treinados para a operação do
Sistema e estão realizando a inclusão do acervo.
- Os livros são encapados para uma melhor conservação e qualidade;
- As pesquisas solicitadas são acompanhadas por um servidor capacitado para
esta função;

- Os servidores da Biblioteca procura registrar as preferências de cada usuário,
criando assim, um bom relacionamento com quem frequenta o espaço;
- A equipe realiza consultas em sites especializados e blogs de lançamentos de
livros e resenhas, para realizar a aquisição de novos títulos;
- As sugestões de livros feitas pelos usuários são colocadas em uma lista para
compra futura;
- A comunidade tem acesso gratuito à internet para pesquisa escolar em cinco
computadores disponíveis aos usuários;
Atendimentos realizados:
Ano

Número de
Atendimentos

2011

13.984

2012

10.535

Fonte: Relatório de Atividades da Biblioteca Municipal Terezinha França de Mendonça Duarte,
2013.

b) Biblioteca Luz do Saber
O espaço atende à comunidade com os cursos livres e workshops, local
para ensaio de grupo de teatro, formaturas, realização de palestras,
confraternizações, apresentações artísticas e encontros religiosos promovidos
pelas instituições locais.
Com um acervo de 18.667 livros, o espaço também oferece atividades
lúdicas (curso livre de artes para crianças) voltadas para atrair ao público
infantil.
Houve um impacto significativo no número de usuários do espaço após o
incremento das Formações Culturais, viabilizado com a premiação de arteeducadores e fazedores culturais por meio do Edital de Seleção de Projetos
Culturais. A quantidade de frequentadores saltou de 277 em abril para 1394 em
maio

O maior fluxo de pessoas no espaço também se reflete no aumento do
número de pesquisas, empréstimos e usuários cadastrados, conforme pode ser
verificado no quadro abaixo.
Natureza do Atendimento
Pesquisas
Empréstimo de Livros
Novos usuários cadastrados
Total de usuários cadastrados
Oficinas (violão, artesanato, dança de salão)
Formações Culturais (a partir de 2013)
Eventos culturais no auditório
Total de usuários na biblioteca

2011
610
245
28
936
1.620
1.200
3.703

2012
1.389
473
37
973
3.426
2.000
7.325

2013
1.800
623
67
1010
2500
4216
9139

Fonte: Relatório de Atividades da Biblioteca Luz do Saber, 2013.

Em 2014, a Biblioteca Luz do Saber mantem as Formações Culturais,
agora contratadas por meio de edital de credenciamento de arte-educadores,
mantendo os mesmos parâmetros de atendimento de 2013.

c) Quiosque da Leitura
O Quiosque da Leitura é resultado de um projeto que obteve patrocínio da
Petrobras e que, após seu encerramento, teve o funcionamento garantido pela
Secult. Está instalado no CREAPE, Jardim Santa Clara, e tem um acervo de
3.000 livros, 285 usuários cadastrados e registrou no último ano atendimento a
mais de 300 usuários.

Eventos e Projetos com realização contínua

A programação de festas, eventos e projetos com realização anual
garantida, seja por lei municipal ou dotação orçamentária da Secult, oferece
oportunidade para a circulação, exposição e comercialização de produtos
culturais. Destacam-se:

FESTAS E EVENTOS
a) Carnaval
Desde de 2013 o Carnaval foi transferido da região do Jd. Rosolén para
a Av. Olívio Franceschini, não entorno do centro da cidade, garantindo maior
acesso da população das mais diversas regiões do município e de outras
cidades do entorno e até da capital. A festa oportuniza o desfile de blocos e
escolas de samba, complementados com shows musicais todas as noites.
Desfilam na avenida, durante as 4 noites, os blocos Canário Louco e Afoxé
Oya Obirin Ode; e as Escolas de Samba Galo de Ouro, Imperatriz
Hortolandense e Acadêmicos do Boa Esperança.

b) Festa do Milho
A Festa do Milho é promovida pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida
dos Campos Verdes e conta com o apoio da Secretaria de Cultura. Integra o
calendário oficial de eventos da cidade e é realizada em dois finais de semana
seguidos.

Tem

por

objetivo

resgatar

as

tradicionais

quermesses,

comemorações realizadas pela comunidade e que são importantes para manter
a tradição cultural do interior do estado de São Paulo. Participa das
festividades um público de até 10 mil pessoas/dia.

c) Festa do Peão de Hortolândia
Evento

organizado

pela

iniciativa

privada,

com

apoio

da

Prefeitura/Secretaria de Cultura e Secretaria de Esportes, no mês de maio.
Além das disputas de montaria, traz atrações musicais de renome
nacional. A festa acontece numa área de 70 mil de metros quadrados,
possuindo um estacionamento com capacidade para 5 mil veículos. A
arquibancada comporta aproximadamente 12 mil pessoas, sendo 800 pessoas
por degrau; a estrutura conta também com camarotes, área vip e camarotes
vip.

A Praça de Alimentação oferece oportunidade às associações e
pequenos empreendedores comercializarem vários gêneros da culinária
regional.

d) Grito Cultural
Evento realizado pelo Ponto de Cultura Estadual Caminhos, tem como
principal meta a divulgação da cultura de matriz africana para a comunidade
local; com shows, palestras, culinária e exposições, além do concurso Miss
Beleza Negra. O Grito Cultural tem o apoio da Prefeitura de Hortolândia, por
meio da Secretaria de Cultura, sendo uma forma de valorizar a contribuição da
herança africana para a identidade cultural do Brasil e integra oficialmente o
calendário oficial do município (Lei nº 905, de 18 de maio de 2001).

e) Comemoração da Emancipação do Município
Todo ano a Secretaria de Cultura participa da organiza as atividades
culturais que são realizadas durante o mês de maio, em comemoração ao
aniversário da cidade, com shows e palestras.

f) Revirada Cultural
A Revirada Cultural é um programa de intercâmbio cultural entre as 20
cidades da RMC e iniciativa da Câmara Temática de Cultura. Esse evento
pretende valorizar as diversas manifestações culturais que existem na região.
Em 2012 atingiu um público de 20.000 pessoas e em 2013 integrou as
programações da Festa do Migrante.
g) InterArtes Hortolândia
Evento para intercâmbios estéticos entre os segmentos e linguagens
artísticas e culturais, organizado geralmente nos meses de julho e dezembro,
tem como objetivo principal apresentar à comunidade os produtos gerados
durante as Formações Culturais realizadas ao longo do semestre nos espaços
da Secult e parceiros. Também é uma oportunidade de formação de público

para circulação de manifestações artístico-culturais, democratizando o acesso
à cultura.

h) Festa do Migrante
A Festa do Migrante tem como objetivo apresentar a tradição cultural
das pessoas de várias regiões do País que ajudaram na construção de
Hortolândia. É uma homenagem às pessoas que vieram do Norte, Nordeste,
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País e escolheram a cidade para viver.
Além da vasta programação cultural e a realização de grandes shows,
os visitantes encontram uma praça de alimentação com estandes que
comercializam pratos típicos de todas as regiões do País. A primeira edição
realizada em 2013 atingiu média de 5 mil pessoas em cada um dos cinco dias
da festa.

i) Festa dos Santos Reis
É um festejo ligado às comemorações do culto católico do Natal. A Cia
de Santos Reis Rosa dos Anjos, com a viola, violão, bandolim, pandeiro e
caixa, seus missionários e dezenas de devotos percorrerem toda a cidade
levando a mensagem de anunciação da chegada do menino Jesus. Além de
Hortolândia, os missionários também visitam outras cidades da região.

j) Eventos Natalinos
Durante o mês de dezembro, a Secretaria de Cultura organiza uma
agenda diária com atrações produzidas por artistas/fazedores culturais do
município. O público é de 2 a 5 mil pessoas por noite. As comemorações
chegam ao seu ápice na noite de ano novo, com a tradicional queima de fogos.

PROJETOS
a) Hortolendo
Festa literária promovida pela Prefeitura de Hortolândia / Secretaria de
Educação e Secretaria de Cultura, homenageia a cada ano uma personalidade
da literatura brasileira. É realizado no Parque CREAPE- Centro de Referência
Ambiental Parque Escola. Atrai de 15 mil a 30 mil visitantes em cada edição.
O público alvo são os alunos das unidades escolares das redes
municipal, estadual e particular de ensino, artistas locais e comunidade. Todos
os alunos da rede municipal recebem um pelo menos livro gratuitamente.
O Hortolendo é aberto e oferece atividades gratuitas para todas as faixas
etárias. Tem por objetivo criar laços prazerosos entre as crianças e os livros,
por meio de atividades lúdicas, como brincadeiras e contação de histórias.

b) Autores Mirins
Até 2013, o Projeto foi realizado pela Prefeitura de Hortolândia, por meio
da Secretaria de Cultura em parceria com a Secretaria de Educação, que
desenvolve atividades de criação de textos com alunos do Ensino Fundamental
das escolas municipais.
São selecionadas as melhores obras por banca avaliadora e realizadas
a publicação destas em uma edição literária. No lançamento dos livros, os
autores premiados são convidados para autografar sua obra.
O Projeto não se caracteriza pela competição, mas pela criação literária
e foi elaborado para estimular a leitura e a escrita entre crianças. Os livros são
distribuídos entre as escolas municipais e particulares e também às bibliotecas
existentes no município.

c) Mostra na Lona / Prêmio Teatro em Hortolândia
O objetivo desta iniciativa é reconhecer, fortalecer e valorizar a produção
teatral. É uma das ações realizadas em parceria com o Centro Cultural Casa
de Joana e a Cia. de Teatro São Genésio, idealizadores da Mostra na Lona. A

partir de 2013 se instituiu o prêmio Teatro em Hortolândia que passou a
selecionar e premiar as peças da mostra.
Uma comissão formada por profissionais das artes cênicas avalia os
projetos inscritos nos seguintes critérios: adequação à categoria, criatividade e
novas

linguagens,

direção,

dramaturgia,

figurino/adereço/maquiagem

e

conjunto da obra.
As categorias são divididas em: espetáculo infantil/circense, espetáculo
adulto/circense e espetáculo de rua/circense. As 21 peças premiadas são
apresentadas durante a mostra teatral NaLona, que ocorre no mês de agosto
em diversos pontos da cidade de Hortolândia.

Infraestrutura da Cultura
Equipamentos públicos Municipais para circulação de bens, produtos e
serviços culturais:
a) Setor Cultural: Teatro
Na região do Jardim Amanda está em construção o Setor Cultural que
abrigará a Biblioteca Luz do Saber, o Infocentro/Acessa SP e um teatro com
capacidade para 280 pessoas, completamente equipado para apresentações
até médio porte.

b) Centro de Eventos Culturais e Parque Turístico
Também em construção, o Centro de Eventos do Jardim Amanda,
constituído por duas salas de ensaio multiúso para Teatro e Dança, sala de
aula e anfiteatro com 70 lugares, onde será instalado cineclube e servirá para
palestras e aulas especiais.
O espaço deve se tornar mais uma opção de iniciação e prática artística
para todas as idades, no período matutino, vespertino e noturno, incluindo
finais de semana.

c) Centro de Arte e Cultura – CAC

Dotado com 5 salas de aula, 2 estúdios de webrádio, sala de leitura,
salão de eventos e quadra, o espaço une cultura e lazer, pois integra a
estrutura do Parque Sócio-Ambiental Dorothy Stang.
No CAC são realizadas atividades promovidas pela Secretaria de Cultura e em
parceria com o Coletivo de Educação Popular Jacuba. São oferecidas mais de
30 turmas de Cursos Livres e workshops em modalidades artísticas e
esportivas.
O espaço ainda é utilizado também para ensaios de artistas locais,
apresentações artísticas, saraus, festas, encontros, fóruns, eventos e reuniões
ligadas aos fazedores de cultura.
Em 2014 também será implantada a estrutura do Programa Acessa São Paulo,
uma parceria entre a Prefeitura de Hortolândia e o Governo do Estado de São
Paulo.

d) Praça “À Poderosa”
Para grandes eventos a praça A Poderosa é dotada de palco e
camarins, modelada para ser espaço de lazer e recebimento de shows e
grandes apresentações das artes cênicas. Com palco de 384,00 m²,
arquibancada para aproximadamente 5.000 pessoas e 2 salas multiúso com
205 m².

e) Parque Linear Chico Mendes
Localizado na região central do Município, com área total de 95.500m²,
em área verde, com pista para caminhada e academia ao ar livre, pode abrigar
público de até 2.000 pessoas em eventos culturais e esportivos, bem como
atividades de lazer.

f) Parque Linear Renato Dobellin
Dotado de coreto, arena com 379m² e chafariz, o espaço está localizado
às margens do ribeirão Jacuba, próximo à antiga estação ferroviária (onde está

localizado o Centro de Memória ), do centro comercial e do shopping center na
região central da cidade. Tem capacidade para eventos com até 10.000
pessoas.

g) Parque Sócio-ambiental Dorothy Stang
Localizado na região do Jardim Rosolén, limítrofe com o município de
Campinas, o parque possui espaço para shows e eventos, lagoa, fauna local,
ginásio poliesportivo, ginásio olímpico, berçário de árvores, anfiteatro e o
Centro de Arte e Cultura; integrando cultura, esporte, lazer e educação
ambiental. Com área total de 43.600m², tem capacidade para eventos com até
10.000 pessoas.

h) CREAPE (Centro de Referência em Educação Ambiental Parque Escola)
Localizado na região do Jardim Santa Clara, o parque possui espaço
para oficinas, pista de caminhada e sala de projeção para vídeos educativos, o
Quiosque da Leitura e o projeto Recicla/IBM.
i) Biblioteca Municipal “Terezinha França de Mendonça Duarte”
A Biblioteca Terezinha França de Mendonça é mais conhecida como
Biblioteca Central. Funciona em uma área de 380 m² e tem um acervo de mais
de 20.000 livros. São doações espontâneas e compras de novos livros
distribuídos para o Quiosque da Leitura. Conta com a parceria da Associação
Amigos das Bibliotecas Municipais do Estado de São Paulo, que realiza
regularmente campanhas de doação de livros e também faz a aquisição de
títulos novos.
O espaço da Biblioteca Central ainda oferece área infantil com
atividades lúdicas, brinquedos, TV, aparelho de DVD, um computador com
jogos pedagógicos (Smart Kids) e 5 computadores para pesquisa escolar.
j) Biblioteca Municipal Luz do Saber

Com uma área construída de 93,97m², além do espaço para o acervo da
Biblioteca, atualmente 18.667 livros, e sala para atendimento dos usuários, tem
ainda uma sala para ensaios e apresentações com um palco de 36 m² e
capacidade para 100 lugares, 2 camarins com 18m² cada.

ANFITEATROS
Hortolândia tem seis anfiteatros em condições para receber público em
atividades culturais, a gestão é de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Educação, porém existe disponibilidade para circulação de produtos culturais,
quando planejado e acordado entre os responsáveis e a Secretaria de Cultura.
São eles:

- EMEIEF Jardim Boa Esperança, localizado no Jardim Boa Esperança.
Capacidade: 150 lugares.
- EMEIEF Salvador Zacarias Pereira Júnior, localizado no Jardim Novo Ângulo.
Capacidade: 180 lugares.
- EMEF Caio Fernando Gomes Pereira, localizado no Jardim Nossa Senhora
Auxiliadora. Capacidade: 150 lugares.
- EMEIEF Prof.ª Maria Célia Cabral do Amaral, localizado no Jardim Amanda,
Capacidade: 180 lugares.
- EMEIEF Prof.ª Patricia Maria Capelato Basso, localizado no Jardim

São

Sebastião. Capacidade: 180 lugares.
- EMEIEF Prof.ª Marleciene Priscila Presta Bonfim, localizado no Bairro
Remanso Capineiro. Capacidade: 150 lugares.

A GESTÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA
Após a apresentação do diagnóstico cultural no município de
Hortolândia, é possível apontar as fragilidades e obstáculos, assim como as
vocações e potencialidades inerentes à execução do Plano Municipal de
Cultura. Para tanto, foram ouvidas diversas fontes e a equipe teve de

desenvolver critérios metodológicos que balizaram os estudos acerca das
vocações e oportunidades para a cidade.
O processo de participação social foi democrático e ampliado. As doze
oficinas de escuta foram realizadas respeitando o segmento ou o setor que
estava participando do processo, ocorrendo com as seguintes instituições:
Ponto de Cultura Caminhos – Rede Estadual; CAPS - Centro de Apoio
Psicossocial; CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência
Social; CAPS – Centro de Apoio Psicossocial Infantil; Associação

de

Moradores do Jardim Residencial São Sebastião; CAPS - Centro de Apoio
Psicossocial VIDA; Ponto de Cultura Caixa de Luzes; Biblioteca

Municipal

Terezinha Franca de Mendonça Duarte; Biblioteca Municipal Luz do Saber
/Ponto de Cultura Arte por toda Parte; Centro de Educação Musical Municipal
de Hortolândia/Ponto de Cultura Nós na Pauta;

CAC - Centro de Arte e

Cultura; Casa Betânia da Paz; Associação dos Guardas Mirins e Patrulheiros;
EMEF Salvador Zacharias Pereira Júnior (Jardim Novo Ângulo); GRUPO ARJA
- Aliança Revolucionária Jovens em Ação e SECULT – Secretaria Municipal de
Cultura de Hortolândia (trabalhadores da cultura).
As pré-conferências foram realizadas nas quatro Regiões do Município:
Região do Jardim Santa Clara, da Vila Real, Jardim Amanda e Jardim Rosolén.
Em todas as oficinas, pré-conferências e também na II Conferência
Municipal de Cultura: Construindo a Política Pública de Cultura, ocorreu ampla
divulgação na mídia e também em material impresso distribuído aos moradores
do entorno, chamando a população a participar.
Fragilidades, obstáculos, vocações e potencialidades
A metodologia para a identificação das fragilidades e obstáculos da
cultura no município de Hortolândia suscitou a conceituação de algumas
situações encontradas no fazer artístico e cultural da cidade.
O estudo foi dividido por setores, analisados com base na nomenclatura
do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), descrita na Lei 2.693/2012
e foi completado ao longo das discussões realizadas nas Pré-conferências e na
II Conferência Municipal de Cultura.
Abaixo o quadro com a sistematização:

FRAGILIDADES E OBSTÁCULOS

VOCAÇÕES E POTENCIALIDADES

Apesar de todos os equipamentos
culturais disponíveis, a cidade carece de
um
calendário
oficial
contínuo,
adequado e legalmente instituído que
facilite a programação e a divulgação de
eventos, assim como a consequente
participação da população.
Ações esporádicas, decorrentes de
contrapartida de editais de Leis de
Incentivo, contratadas diretamente ou
do CEMMH também ficavam sem a
necessária divulgação.

A partir de 2013, com a implantação das
atividades
de
planejamento
sistematizadas
com
base
nas
deliberações da Conferência e a
contratação de Agente Cultural por
concurso, implantou-se uma agenda
mensal distribuída em pontos de grande
circulação de pessoas e equipamentos
públicos municipais. Esta também é
afixada no site institucional da
Secretaria de Cultura na página da
Prefeitura.

Os espaços culturais são insuficientes
para o atendimento isonômico das
regiões do município. Bairros periféricos
tais como Taquara Branca, Jardim
Santiago e Nova Hortolândia recebem
menos eventos culturais por não
possuírem
espaços
públicos
adequados.

Os novos espaços culturais do Jardim
Amanda ainda dependem do término da
construção, prevista para 2015 e 2016.
A Prefeitura tem disponibilizado arteeducadores em instituições parceiras
para garantir o atendimento de bairros
carentes de equipamentos públicos.

Equipamentos públicos existentes não
possuem infraestrutura técnica
adequada para receberem espetáculos
das diferentes linguagens artística

Os projetos do Teatro Municipal no
Setor e do Centro de Eventos Culturais
e Parque Turístico, ambos no Jardim
Amanda já preveem a infraestrutura
técnica para espetáculos até médio
porte.

Formação artística continua, realizada
por oficinas sazonais, ministradas por
profissionais readaptados na Secult ou
vinculados ao Centro de Educação
Musical.

O Edital de Premiação de Projetos
Culturais (2013) e de Credenciamento
de Arte-educadores (2014) garantiram a
execução de cursos livres e workshops
regulares,
contratados
mediante
pesquisa
realizada
entre
os
frequentadores dos espaços públicos do
município.
A partir de 2015 serão oferecidos os
curso de Interpretação Dramática e de
Dança, de caráter contínuo, com vistas
se tornarem profissionalizantes. Os arteeducadores já estão contratados.

Necessidade de ampliar o número de
técnicos capacitados a operar
equipamentos de cenários, som, luz e
projeção nos espaços públicos. A
equipe de manutenção da Secult é
reduzida e insuficiente para o
atendimento das demandas de todos os
eventos.

A Secretaria de Cultura tem buscado
parcerias com o Instituto Federal de
Hortolândia, principalmente por meio do
PRONATEC e o SESI para oferecer
este tipo de qualificação para seus
profissionais e para a população em
geral.

Falta de institucionalidade dos grupos Em 2014 a Secretaria de Cultura

artísticos da cidade /dificuldade de encaminhou projeto de criação de Rede
identificar os fazedores culturais.
de Pontos de Cultura, com estímulo
financeiro
e
foco
principal
na
capacitação para a elaboração e gestão
de projetos culturais, assim como para a
institucionalização de grupos artísticos
informais.
Em 2011, a iniciativa de se criar o censo A partir da implementação do Sistema
cultural elencou pouco mais de 100 Municipal de Informações e Indicadores
artistas
cadastrados
pelo
site Culturais a Secult.
institucional da Prefeitura, contudo, há
pessoas de outras cidades e as
informações não oferecem consistência
suficiente para se reconhecer que
reflitam a diversidade cultural da cidade.
Incompletude do arcabouço legal para a
distribuição transparente das verbas
públicas por meio de editais e fomento
por setor, segmento e elo da cadeia
produtiva.

Atualmente a Lei do Fundo Municipal
está sendo reestruturada, para então
ser regulamentada, definindo critérios
para a entrada e a saída de recursos.
Os editais lançados entre 2013 e 2014
pela Secretaria de Cultura tem apontado
caminhos para a gestão de recursos
para cada segmento.
É possível aumentar a participação do
Conselho Municipal de Política Cultural
neste
processo,
estabelecendo
claramente as diretrizes e metas anuais,
assim como a aplicação dos recursos
financeiros para a manutenção e
ampliação da política de editais para
todos os elos da cadeia produtiva a
partir da instrumentação legal já
existente.

Ausência
de
dados
estatísticos A definição das metas do Plano
econômicos e sociais que reflitam os Municipal
de
Cultura
estabelece
impactos das ações na área da cultura. também os indicadores que permitirão a
aferição dos resultados. As áreas
transversais à cultura também podem
contribuir com informações, a partir de
metodologias
pactuadas
intersetorialmente.
Espaços
públicos
não
possuem As novas construções do Jd. Amanda já
acessibilidade para pessoas com atendem às demanda de acessibilidade
necessidades especiais.
e os antigos espaços estão sendo
adequados paulatinamente.

Para execução das trinta e quatro metas estabelecidas no Plano
Municipal de Cultura, foi criado um Comitê Executivo constituído por 1 Agente
Cultural e dois Assessores da Secult, representantes do CMPC e das
entidades que formalizarem a assinatura do Termo de Adesão ao Plano
Municipal de Política Cultural.
Em 2014, serão formados os Grupos de Trabalho-GT para construção
dos Planos de Ação para cada uma das metas, principalmente aquelas que se
relacionam às ações transversais e intersetoriais. Serão convidados a integrar
estes GT´s representantes dos órgãos públicos e dos segmentos que serão
parceiros na execução das ações propostas na meta em questão.
Os Planos de Ação e/ou Planos de Trabalho serão avaliados, alterados
e complementados nas reuniões do Comitê Executivo do PMC e aprovados
pelo CMPC.
Considera-se que o processo de levantamento da demanda dos
segmentos, setores e dos usuários da cultura foi respeitado na construção do
Plano Municipal de Cultura e no estabelecimento das 34 metas, porém o
processo de acompanhamento e planejamento não termina com esta
publicação. É necessário que esta participação seja contínua e transforme-se
em melhor qualidade de vida aos hortolandenses e também ao
desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Cultura do Município e da Região.
Abaixo são elencados os indicadores, resultados e impactos que permitirão
aferir e mensurar a realização das metas.

METAS, INDICADORES, RESULTADOS E IMPACTOS DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE HORTOLÂNDIA
METAS PMC

INDICADORES

Meta 1 - Sistema Municipal

Lei orgânica da cultura implantada

Adesão do município de Hortolândia ao Sistema

de Cultura institucionalizado

Sistema Municipal de Cultura implantado

Nacional de Cultura

e implantado a partir de
2014.

Resultados e Impactos

Fonte: Câmara Municipal de Hortolândia
Marcos legais da área da Cultura (leis, decretos,
Conceito de Sistema Nacional de Cultura é um modelo de
gestão e promoção conjunta de políticas de cultura,
pactuadas entre os entes da federação e a sociedade civil,

regulamentos e regimentos) atualizados e
adequados ao novo modelo de gestão proposto
no Plano Municipal de Cultura.

que tem como órgão gestor e coordenador o Ministério da

Instrumentos legais de orçamento (PPA, LDO e

Cultura em âmbito nacional, as secretarias

LOA) reestruturados a partir das linhas

estaduais/distrital e municipais de cultura em seu âmbito de

estratégicas definidas pelo Plano Municipal de

atuação, configurando, desse modo, a direção em cada

Cultura.

esfera de governo.
Situação atual: Para os elementos constitutivos do Sistema

Organismos públicos, privados e da sociedade

Municipal de Cultura, ainda é necessário alterar a Lei nº

civil com atuação definida e organizados para

2769, de janeiro de 2013, do Fundo Municipal de Cultura e

potencializar a ação cultural

sua regulamentação e articular a execução da Lei do

Participação de Hortolândia na consecução das

PROEMPH

Metas 1 e 37 do Plano Nacional de Cultura.

Periodicidade: Medição única a ser feita ao final do ano de
2014.

Meta 2 - 100% dos entes

Quantidade de informações cadastradas no SMIIC;

Plataforma do SNIIC – Cadastro e Extração de

envolvidos com a cultura

Quantidade de informações cadastradas no SNIIC;

dados implantada.

Fonte: Sistema de Informações da Secult;

Informações que permitam compreender a

cadastrando-se e
alimentando o Sistema

cadeia produtiva da cultura local.

Nacional de Informações e
Indicadores Culturais (SNIIC)

Conceito de Sistema Nacional de Informações e

até 2015.

Indicadores Culturais: É uma plataforma colaborativa e de
transparência pública constituída por uma base de dados

Informações e indicadores que possam
fundamentar as decisões da Gestão Municipal e
do Conselho Municipal de Politica Cultural.

sobre a área cultural. Coordenado pelo Ministério da

Revisões do PMC construídas a partir de

Cultura, permitirá o monitoramento e a avaliação dos

informações e indicadores consolidados.

Planos Nacional, Estadual e Municipal de Cultura. A

Produção Artístico-cultural do município

sociedade civil, os estados e os municípios poderão

mapeada.

alimentar o SNIIC e também realizarem pesquisas sobre a

Participação de Hortolândia na consecução da

gestão e sobre os diversos segmentos da cultura.
Situação Atual: Em Hortolândia decidiu-se pela utilização da
Plataforma Nacional do SNIIC para cadastro dos agentes e
objetos culturais. Localmente existirá a gestão das
informações e indicadores do município, principalmente
focada nos atendimentos oferecidos em formação artísticocultural, nos públicos presentes nas apresentações artísticas
e culturais, mostras, feiras, eventos e outras manifestações
culturais, coordenada pela Secretaria de Cultura e pelo
Conselho Municipal de Política Cultural, em relação
intersetorial e transversal, seja com órgãos públicos ou com
parceiros que atenderem às metas constantes neste PMC,
por meio do Termo de Adesão.
Medição: Será realizado sistematicamente pela Secretaria
de Cultura e semestralmente será apresentada pelo Comitê
Executivo do Plano Municipal ao CMPC. Quando da
realização das Conferências Municipais será apresentada
uma evolução dos indicadores monitorados.

Meta 2 do Plano Nacional de Cultura.

Meta 3 - Realizar uma

Número de atendimentos relacionados pela Ouvidoria Geral

Estrutura administrativa da Secult organizada,

reorganização

da Prefeitura Municipal de Cultura e seus

com revisão de nomenclaturas e de atuação nas

Administrativa da área da

encaminhamentos;

unidades gestoras;

cultura a partir de 2014,

Atividades planejadas e realizadas nos equipamentos

Empregos públicos providos por meio de

acompanhando as

públicos da cultura em horários diferenciados no horário

concurso público, possibilitando a formação de

necessidades para

comercial;

equipe técnica e capacitada para os

Número de cessões de uso dos equipamentos culturais;

equipamentos e ações da Secult.

Número de servidores com vínculo permanente em relação

Regulamento transparente de cessão de

ao total de funcionários da área da cultura;

equipamentos públicos.

Número de reuniões de planejamento realizadas durante o

Atendimento aos usuários da cultura melhor

ano;

qualificado.

Ato ou decreto institucionalizado para normatizar a gestão

Uso dos recursos financeiros, humanos e

compartilhada de equipamentos públicos da cultura;

materiais otimizados.

Número de Editais para Seleção de Arte-educadores para

Atendimento aos artistas, fazedores e gestores

atuação nos equipamentos públicos da cultura;

culturais realizado de forma transparente e

Identificação dos profissionais especializados e das tarefas

democrática.

especializadas na operação de equipamentos públicos de

Participação de Hortolândia na consecução da

implantação do PMC até
2023.

cultura;

Meta 2 do Plano Nacional de Cultura.

Periodicidade: Medição única a ser realizada no final de
2014.
Meta 4 - Cartografia da

Realizar o e exigir o cadastro no SNIIC à todos os artistas e

Mapa da Diversidade Cultural de Hortolândia

diversidade das expressões

fazedores de todos segmentos e linguagens artístico-

construído em 2015 e revisado a cada 2 anos.

culturais no município de

culturais que participarem de ações da Secult.

Participação de Hortolândia na consecução da

Hortolândia realizada a

Medição: O cadastro será realizado de forma contínua e as

Meta 3 do Plano Nacional de Cultura.

partir de 2016.

informações consolidadas anualmente.

Meta 5 - Consolidação no

Ações culturais realizadas para e/ou com mestres e mestras

Reconhecimento e valorização dos Mestres e

município da Política

da cultura das culturas populares e tradicionais de

Mestras das culturas populares e tradicionais de

nacional de proteção e

Hortolândia, com pagamento de cachê;

Hortolândia, por meio de premiação;

valorização dos

Entrevistas realizadas pela equipe da cultura com os

Desenvolvimento de políticas públicas que

conhecimentos e

mestres e mestras cadastrados para fins de levantamento

garantam a sustentabilidade econômica destas

expressões das culturas

de condições sócio econômicas dos mesmos.

pessoas.

Encaminhamentos diferenciados para fins de recebimento

Participação de Hortolândia na consecução das

de auxílio financeiro (MINC ou INSS).

Metas 4 e 6 do Plano Nacional de Cultura.

populares e tradicionais a
partir de 2014.

Medição: Será realizado uma pesquisa após realização de
Plano de Trabalho, em 2014, construído coletivamente com
os representantes do segmento e a partir do resultado
desta pesquisa, haverá uma manutenção contínua.
Meta 6 - Legislação e

Legislação e política Municipal de preservação do

Legislação e política Municipal de preservação

política Municipal de

patrimônio.

do patrimônio implantada;

preservação do patrimônio

Medição: única ao final de 2016.

Participação de Hortolândia na consecução da

aprovadas até 2016.

Meta 5 do Plano Nacional de Cultura.

Meta 7 - Implantar Centro

Inauguração e abertura ao público do Centro de Memória

Centro de Memória implementado, funcionando

de Memória com espaço,

ate julho de 2014.

como espaço cultural e atrativo turístico.

infra-estrutura e

Medição: Única ao final de 2014.

Participação de Hortolândia na consecução da

funcionamento adequados a

Meta 5 do Plano Nacional de Cultura.

partir de 2014.

Meta 8 - Identificar e

Acompanhamento dos Indicadores econômicos e

Relatório consolidado contendo os indicadores

quantificar o mercado de

indicadores do trabalho do IBGE e SEADE.

econômicos e sociais da cadeia produtiva da

trabalho da cultura no

município até 2016.

Elaboração de Relatórios Consolidados referentes a

cultura que impactam a economia local.

informações e indicadores econômicos e culturais do

Participação de Hortolândia na consecução da

município.

Meta 11 do Plano Nacional de Cultura.

Medição: Única ao final de 2014 e atualizado sempre que
ocorrer nova edição dos Relatórios do IBGE e SEADE.
Meta 9 - Oferta de cursos

Número de Cursos técnicos oferecidos pelo SESI, ETEC e

Aumento da oferta de profissionais técnicos e

técnicos para pessoas que

outras parcerias.

certificados para atuarem na cadeia produtiva

atuam nos setores de

Número de alunos matriculados e formados nos Cursos

da cultura.

produção artístico e cultural

técnicos oferecidos pelo SESI, ETEC e outras parcerias.

Participação de Hortolândia na consecução da

Medição: anual a partir de 2015.

Meta 11 do Plano Nacional de Cultura.

Meta 10 - Aumento em 100%

Número de participantes dos cursos oferecidos pela

Eventos e ações culturais reconhecidas no

no total de pessoas

Secretaria de Cultura, pelas Escolas livres e entidades que

mercado regional, estadual e nacional da

qualificadas até 2014 em

ofereçam cursos nas áreas das artes e cultura.

cultura;

cursos, oficinas, fóruns e

Medição: anual a partir de 2014.

Aumento do acesso nas ações de mecenato para

a partir de 2015.

seminários nas diversas

os projetos culturais dos fazedores e entidades

linguagens artísticas,

artístico-culturais do Município.

patrimônio cultural e demais

áreas da cultura e

Participação de Hortolândia na consecução da

manutenção até o final do

Meta 18 do Plano Nacional de Cultura.

Plano.
Meta 11- Realizar ação de

Número de Editais de fomento e premiação lançados por

Programa de Fomento, financiamento e

fomento à pesquisa,

ano para ações de fomento à pesquisa, formação, produção

incentivo implantado até 2018

formação, produção e

e difusão do conhecimento

Aumento no número de grupos e coletivos

difusão do conhecimento a

Número de pessoas físicas, artistas, fazedores culturais e

formalizados.

partir de 2016, ampliando em entidades contempladas pelos editais de premiação e de
50% o número de pessoas
fomento à pesquisa, formação, produção e difusão do
atendidas até 2023.

conhecimento.

Aumento na produção de bens, produtos e
serviços culturais.
Participação de Hortolândia na consecução da
Meta 19 do Plano Nacional de Cultura.

Meta 12- Realizar ações

Número de usuários das bibliotecas públicas municipais

Aumentar em 100% o número de usuários das

anuais, a partir de 2014, para

Número de empréstimos de títulos, fora do aprendizado

Bibliotecas Municipais e ampliar o consumo de

estimular a leitura de livros

formal, realizado nas Bibliotecas Municipais.

livros e literatura no município.

Número de livros, fora do aprendizado formal,

Bibliotecas municipais funcionando em prédio

comercializados pela livrarias do Município.

próprio e com 100% de acessibilidade.

fora do aprendizado formal
pelos usuários das
Bibliotecas Públicas e

Participação de Hortolândia na consecução da

moradores de Hortolândia.

Evolução anual dos números levantados acima

Meta 20 do Plano Nacional de Cultura.

Número de Ações realizadas no município que incentivem a
leitura;
Número de participantes das Ações realizadas no município
que incentivem a leitura fora do aprendizado formal;
Periodicidade: Acompanhamento mensal e comparação do
indicador anual
Meta 13- Rede Hortolândia

Número de Pontos de Cultura implantados;

Rede Hortolândia de Pontos de Cultura

de Pontos de Cultura em

Número de Agentes culturais participando das ações da

implantada até 2015, com a realização da Teia e

funcionamento, por meio de

Rede;

do Fórum Regional de Pontos de Cultura até

convenio da Prefeitura
Municipal de Hortolândia
com o Governo do Estado e

Número de ações culturais realizadas pelos Pontos de
Cultura da Rede;

Ministério da Cultura a partir Número de editais de premiação realizados pela rede
Hortolândia de Pontos de Cultura.
de 2015.
Medição: anual.

2018.
Iniciativas da sociedade civil institucionalizadas e
com recursos para ampliar sua atuação.
Comunidade mais envolvida e cidadãos
motivados para criar, participar e interpretar a
cultura.
Fortalecimento da identidade cultural local.

Participação de Hortolândia na consecução da
Meta 23 do Plano Nacional de Cultura.

Meta 14- 100 % das regiões

Mapeamento das Ações de produção e circulação de

As quatro regiões do município atendidas com

do município com

espetáculos e atividades artístico-culturais realizadas em

ações culturais, considerando os indicadores

produção e circulação de

Hortolândia.

sociais.

espetáculos e atividades

Número de pessoas atendidas nas ações de produção e

Participação de Hortolândia na consecução da

artísticas e culturais

circulação de espetáculos e atividades artísticas culturais

Meta 24 do Plano Nacional de Cultura.

fomentados com recursos

realizadas em Hortolândia.

públicos municipais,
estaduais e federais,

Porcentagem das ações realizadas por região.

privilegiando as regiões de

Caracterização das áreas de vulnerabilidade social do

maior vulnerabilidade social,

Município.

a partir de 2014.

Medição: anual no relatório de ações da Secult.

Meta 15 - Implantação de

Número de ações de intercâmbio realizadas por artistas,

Programa de difusão cultural em intercâmbio

Programa de difusão cultural fazedores culturais e grupos instituídos no município.

regional, estadual, nacional e internacional

em intercâmbio regional,

implantado até 2018.

estadual, nacional e

Medição: Anual.

Participação de Hortolândia na consecução da

internacional até 2017.

Meta 25 do Plano Nacional de Cultura.

Meta 16 - Realizar ações de

Número de ações realizadas.

Incremento no consumo de bens, produtos e

comunicação para estimular

Número de empresas que aderiram ao Vale Cultura.

serviços do setor cultural em Hortolândia e RMC.

Quantidade de trabalhadores beneficiados com o vale

Participação de Hortolândia na consecução da

cultura.

Meta 26 do Plano Nacional de Cultura.

as empresas de Hortolândia
a realizarem o
credenciamento no
Programa de Cultura do
Trabalhador (Vale Cultura)

Fonte: Levantamento da Secult, junto à Associação

em 2014, mantendo a ação

Comercial e Industrial, Secretaria de Indústria, Comércio e

por toda duração do plano.

Serviços, e outras a definir.
Medição: Anual.

Meta 17 - 100% dos espaços

Número de prédios adaptados

Garantia de acesso aos portadores de deficiência

públicos da cultura

Número de ações de promoção da fruição cultural por parte

às ações culturais promovidas pela Secult.

(bibliotecas municipais,

das pessoas com deficiência

Espaços culturais adaptados.

Número de atendimentos realizados pela Secult para

Participação de Hortolândia na consecução da

portadores de deficiência, temporária ou definitiva.

Meta 29 do Plano Nacional de Cultura.

pontos de leitura, teatros,
arquivos públicos e centros
culturais) atendendo aos

requisitos legais de
acessibilidade e

Medição: Única no final de 2016.

desenvolvendo ações de
promoção da fruição cultural
por parte das pessoas com
deficiência até o final de
2016
Meta 18 - Instalação de um

Número de ações desenvolvidas pelo cineclube.

Cineclube implantado em 2015.

cineclube em Hortolândia

Número de atendimentos realizados pelo cineclube.

Participação de Hortolândia na consecução da

Fonte: Relatório da Secult.

Meta 30 do Plano Nacional de Cultura.

até 2014, mantendo uma
agenda semestral de
exibições a partir de 2015,

Medição: anual, a partir de 2015.

mantendo por toda a
duração do PMC.
Meta 19 - Construção do

Inauguração do Setor Cultural: Teatro no Jardim Amanda. Biblioteca Luz do Saber em funcionamento até o

Prédio da Biblioteca Pública

Medição: Única, ao final de 2015.

final de 2015, no prédio do Setor Cultural.

Municipal com instalações

Participação de Hortolândia na consecução da

físicas adequadas a partir de

Meta 32 do Plano Nacional de Cultura.

2015.
Meta 20 - 100 % de

Número de ações realizadas para modernização das

Biblioteca Municipal com acervo atualizado,

bibliotecas públicas

Bibliotecas Municipais;

acessibilidade garantida e projetos de

modernizados a partir de

Medição: Única, em 2023.

modernização do atendimento e dos serviços.

2014.

Participação de Hortolândia na consecução da
Meta 34 do Plano Nacional de Cultura.

Meta 21 - Gestores

Número de gestores capacitados;

Melhora na capacidade de produção e gestão

capacitados em 100% dos

Número de Ações de capacitação realizadas.

cultural no município.

Fonte: Relatório da Secult e SMIIC

Gestores, produtores, artistas, técnicos, agentes

equipamentos públicos
culturais e das instituições
que pactuarem com o PMC

Medição: Anual.

culturais e empresários melhor qualificados.
Participação de Hortolândia na consecução da

apoiados pela Prefeitura

Meta 35 do Plano Nacional de Cultura.

Municipal de Hortolândia, a
partir de 2014 até o final de
2023.
Meta 22 - 100% de Gestores
de cultura e conselheiros

Número de conselheiros e gestores culturais atendidos com

Consolidação da gestão compartilhada entre

capacitados em cursos

ações de capacitação promovidos ou certificados pelo MinC. Estado, Município e da área da cultura local.

promovidos ou certificados

Fortalecimento e ampliação do espaço de

pelo Ministério da Cultura –

participação dos gestores locais nas esferas

PRONFAC, até 2023.

regional, estadual e nacional no que se referir à
da política pública cultural.
Participação de Hortolândia na consecução da
Meta 36 do Plano Nacional de Cultura.

Meta 23 - 100% do acervo e

Quantidade de Obras catalogadas digitalmente.

Catálogo dos arquivos e acervos das Bibliotecas

arquivos das bibliotecas

Fonte: Relatório da Secult.

Municipais e do Centro de Memória disponível

públicas e 70% do Centro de
Memória catalogados

Medição: Única, em 2023.

digitalmente na internet.
Participação de Hortolândia na consecução da

digitalmente e com

Meta 41 do Plano Nacional de Cultura.

informações disponibilizadas
no SNIIC até 2023.
Meta 24 - Um núcleo de

Núcleo de cultura digital implantado em 2023.

Núcleo de Cultura Digital implantado em 2013.

cultura digital (audiovisual,

Medição: Única, em 2023.

Participação de Hortolândia na consecução das

arte tecnológica e inovação)

implantado até 2023.

Metas 42 e 43 do Plano Nacional de Cultura.

Meta 25- 100% dos

Número de Fóruns realizados.

Fortalecimento e ampliação da participação da

segmentos culturais

Número de representantes dos setores, segmentos e

sociedade civil nos debates e na construção da

representados no Conselho

linguagens artístico-culturais presentes nas atividades da

política pública cultural do município.

Municipal de Política

Conferência Municipal.

Participação de Hortolândia na consecução da

Medição: 2015, 2019 e 2023.

Meta 46 do Plano Nacional de Cultura.

Meta 26 - Conferências

Número de Conferências Municipais de Cultura realizadas.

Políticas culturais construídas de forma

Municipais de Cultura

Fonte: Secult

colaborativa e com ampla participação social.

Conceitos:

Setores e segmentos artístico-culturais

Cultural (CMPC) com fóruns
setoriais realizados e planos
elaborados , construídos
coletivamente, apresentados
a cada Conferência
Municipal.

realizadas em 2015, 2017,
2019 e 2021, com ampla
participação social e

Conferência Municipal de Cultura é uma ação da gestão

envolvimento de 100% das

cultural onde é criado um espaço para que ocorra a

fortalecidos e articulados.
Sociedade civil empoderada, com participação

regiões municipais e 100%

participação social, no qual aconteça a articulação entre

nas decisões da área da cultura.

dos signatários que

Estado e sociedade civil para analisar a conjuntura da área

Participação de Hortolândia na consecução da

aderiram ao Plano Municipal

cultural e propor diretrizes para a formulação de políticas

Meta 49 do Plano Nacional de Cultura.

de Cultura (SNC)

públicas de cultura e que nortearão a construção, avaliação
e atualização do Plano Municipal de Cultura.
Situação atual:
Hortolândia realizou a I Conferência Municipal de Cultura
em 2009, a II em 2012 e em 2013 realizou uma Conferência
Extraordinária para discutir e eleger delegados para a
Conferência Estadual de Cultura.
Medição: quadrienal, a ser realizada em 2015, 2019 e 2023.

Meta 27 - Destinação de 5%

Valor do superávit da arrecadação do governo municipal

Aumento na receita da área da cultura.

do superávit da arrecadação

destinado ao fundo municipal de cultura;

Incremento da cadeia produtiva da cultura local.

do governo municipal para o

Fonte: Relatório da Secult.

Elevação das possibilidades de atuação

Medição: anual.

profissional em cultura no município.

fundo municipal de cultura
até 2023

Participação de Hortolândia na consecução das
Metas 9 e 22 do Plano Nacional de Cultura.

Meta 28 - Destinação de 1 %

Valor do Orçamento da área da Cultura e Valor do

Incremento da cadeia produtiva da cultura local.

do orçamento do município

Orçamento do Município de Hortolândia

Artistas e grupos artísticos valorizados.

para a cultura em 2014,

Fonte: LOA e PPA

Elevação das possibilidades de atuação

Medição: Anual.

profissional em cultura no município

ampliando para até 5% em
2023.

Realização das Metas estabelecidas no Plano
Municipal de Cultura.
Participação de Hortolândia na consecução das
Metas 9 e 22 do Plano Nacional de Cultura.
Meta 29 - Ações de

Número de releases enviados;

Maior visibilidade das ações culturais realizadas

comunicação em Cultura da

Número de clipagem registrados;

pela Secult.

Número de atendimentos à imprensa;

Maior projeção da cultura no município e região.

Número de peças (impressos e virtuais) produzidos;

Participação de Hortolândia na consecução da

Secult organizado e
consolidado até 2014

Número de inserções em mídias sociais;.
Quantidade de ações finalísticas de comunicação que
difundem informações culturais;
Quantidade de ações especiais de comunicação

Meta 45 do Plano Nacional de Cultura.

implantadas.
Fonte: Relatório da Secult.
Medição: Anual.
Meta 30 - Fomentar ações

Nº de Editais realizados

Incremento da cadeia produtiva da cultura local.

de produção, distribuição e

Quantidades de pessoas atendidas pelas ações realizadas;

Prover artistas, grupos, coletivos e fazedores

Quantidade de artistas, grupos, coletivos e fazedores

culturais com condições mínimas para que

atendidos;

possam produzir e sustentar suas iniciativas;

fazedores, cadastrados no

Fonte: Relatório da Secult.

Participação de Hortolândia na consecução das

SMIIC, a partir de 2014 e

Medição: anual

fruição de bens, serviços e
expressões culturais para
artistas, grupos, coletivos e

Metas 45 e 53 do Plano Nacional de Cultura.

mantendo por toda a
duração do PMC..
Meta 31 - 150.000

Quantidade de pessoas atendidas com os projetos de

Garantia ao cidadão do direito cultural.

atendimentos anuais em

circulação de produtos culturais;

Elevação das possibilidades de atuação

pelo menos 10 projetos de

Número de projetos realizados.

profissional em Cultura no município.

Número de atividades artístico-culturais realizadas em

Turismo cultural dinamizado.

equipamentos públicos de cultura.

Diversidade cultural fortalecida.

distribuição e circulação até
2014 e mantidos por toda
vigência do Plano

Fonte: Relatório da Secult.

Elevação da taxa de ocupação dos

Medição: anual

equipamentos públicos com atividades artísticoculturais.
Participação de Hortolândia na consecução das
Metas 10, 20, 28, 30 e 53 do Plano Nacional de
Cultura.

Meta 32 - Construir um

Construção concluída em 2016

teatro municipal até 2016.

Equipamento cultural com capacidade para
espetáculos no município, em pleno
funcionamento.
Ampliação da rede de equipamentos para uso
cultural.
Ampliação da frequência de público que ainda
não frequenta ações culturais.
Participação de Hortolândia na consecução das
Metas 29 e 31 do Plano Nacional de Cultura.

Meta 33 - Articular a adesão

Número de Termos de Adesão pactuados;

Políticas culturais construídas com plena

ao PMC e a elaboração de

Planos de trabalho intersetoriais elaborados e realizados;

participação social e de forma colaborativa.

um Plano de trabalho

Ações intersetoriais realizadas;

Setores e segmentos fortalecidos e articulados;

intersetorial, junto às

Quantidade de pessoas atendidas em ações intersetoriais;

Orçamento municipal articulado com as

Secretarias e respectivos

diretrizes estratégicas do PMC.

Conselhos Municipais, que

Participação de Hortolândia na consecução das

desenvolvam ações

Metas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22,28, 46 e 47 do Plano

culturais, visando atender às

Nacional de Cultura.

metas e ações planejadas no
PMC a partir de 2014,
mantendo até 2023.
Meta 34 - Aumento de 100%

Número de pessoas atendidas nas oficinas, fóruns,

Aumento do uso e consumo cultural.

no total de pessoas

seminários, cursos livres e seminários com conteúdo de

Aumento e diversificação da iniciação e

atendidas em oficinas,

iniciação nas diversas linguagens artísticas, patrimônio

formação livre.

fóruns, seminários, cursos

cultural e demais áreas da cultura.

livres e seminários com

Número de ações de formação realizadas por segmento

conteúdo de iniciação nas

profissionais nas diversas área e linguagens

artístico-cultural.

artístico-cultural.

diversas linguagens

Aumento na formação de grupos amadores e

artísticas, patrimônio

Aumento do interesse pela formação técnica e

cultural e demais áreas da

acadêmica em Cultura.

cultura até 2014 e mantidas

até o final do PMC.

Participação de Hortolândia na consecução da
Meta 8 do Plano Nacional de Cultura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
BRASIL. Ministério da Cultura. Secretaria de Políticas Culturais. As Metas de
Plano Nacional de Cultura. Brasília, 2013 2ª.
BRASIL. Ministério da Cultura – MINC. Revista Plano Nacional de Cultura
Diretrizes Gerais. Segunda Edição (revista e atualizada)
BRASIL. Ministério da Cultura – MINC. Secretaria de Articulação Institucional.
Guia de Orientações para os Estados Perguntas e Respostas – Dezembro
2011.
BRASIL. Ministério da Cultura – MINC. Estruturação, Institucionalização e
Implementação do SNC. Dezembro 2011.
BRASIL. Lei Federal 4320/64 em seu art. 11 parágrafo 1º.
CANO, W. E BRANDÃO, C. A (coords) (2002). A Região Metropolitana de
Campinas: urbanização, economia, finanças e meio ambiente. Vol. 1 e 2,
Campinas: Ed. Unicamp.
FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE, 2013
disponível em http://www.seade.gov.br
HORTOLÂNDIA. Lei
www.cmh.sp.gov.br

nº

2.830

de12

de

agosto.

Disponível

em

HORTOLÂNDIA. Centro de Memória de Hortolândia. Professor Leovigildo
Duarte Junior 2013.
HORTOLÂNDIA. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. 2013.
HORTOLÂNDIA – SP. Secretaria de Cultura. I Conferência Municipal de
Cultura – 2009. Disponível em www.hortolândia.sp.gov.br/confcult
HORTOLÂNDIA – SP. Secretaria de Cultura. II Conferência Municipal de
Cultura – 2012. Disponível em www.hortolândia.sp.gov.br/confcult.
HORTOLÂNDIA – SP. Secretaria
Extraordinária
de
Cultura
www.hortolândia.sp.gov.br/confcult.

de
–

Cultura. Conferência Municipal
2013.
Disponível
em

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Perfil
dos municípios brasileiros - pesquisa de informações básicas municipais
(MUNIC). Rio de Janeiro: 2010.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA–IBGE. Produto
Interno Bruto dos Municípios: 2004-2008. Contas Nacionais nº 33. Rio de
Janeiro 2010

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE.
Suplemento de Cultura do Perfil dos municípios brasileiros - pesquisa de
informações básicas municipais (Munic). Rio de Janeiro: 2007.
MANFRE, Maria Tereza, Migração, produção do espaço urano e
desigualdades: o caso de Hortolândia na Região Metropolitana de Campinas,
apresentado no XV Encontro
SÃO CAETANO DO SUL. SP – Prefeitura Municipal – Plano Municipal de
Cultura, 2012.
ONU. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Relatório do Índice de Desenvolvimento Humano - Municipal. Lisboa: PNUD,
2000.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Guia de Orientação para a construção
de Plano Municipal de Cultura. Projeto MinC_UFBA.

