
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 
DECRETO Nº 363/2020 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

“DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO CADASTRO DE 

CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA.”  

 

MARCIANO MAURO PAGLIARINI, Prefeito do Município de Nova Itaberaba, Estado 

de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:  

 

CONSIDERANDO: o disposto na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei 

Aldir Blanc); 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica homologado a planilha de agentes culturais do Município de Nova 

Itaberaba/SC, os quais tiveram cadastro aprovado pelo Comitê de Acompanhamento e Controle 

Social dos Recursos Recebidos em decorrência da Lei no 14.017/2020:  

 

DADOS DOS AGENTES CULTURAIS (pessoa jurídica sem fins lucrativos) 

Nº cad. Nome/CNPJ Data de 
fundação 

 

PJS01 
 
ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ARTESÃOS SONHO 
BRILHANTE 
 
CNPJ: 05.859.594/0001-04 
 
 

 
13/08/2003 

 

PJS02 
 
CTG RANCHO DA SAUDADE 
 

CNPJ: 08.250.424/0001-16 
 
 

 
11/08/2006 

 

DADOS DOS AGENTES CULTURAIS (coletivo cultural) grupo sem constituição jurídica 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

Nº cad. Nome/CNPJ Data de fundação 

CC01 CORAL MUNICIPAL NOVA ITABERABA 
 
CNPJ: Coletivo Cultural sem Constituição Jurídica 
 

10/03/2017 

 

Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando os efeitos 

do Decreto Municipal n° 360/2020. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA – SC, 30 DE SETEMBRO DE 

2020. 

 

MARCIANO MAURO PAGLIARINI  

Prefeito Municipal  

 

 

GILBERTO SOUZA DOS SANTOS 

Secretário Mun. De Administração  

 

MAURO C. R. DOS SANTOS 

Assessor Jurídico 
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ANEXO I  

 

 

 

Comitê de Acompanhamento e Controle Social dos recursos recebidos em 
decorrência da Lei nº 14.017/2020 

ATA Nº 01/2020 

Aos 28 dias do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniram-se os membros do Comitê 
de Acompanhamento e Controle Social dos recursos recebidos em decorrência da Lei nº 
14.017/2020 do município de Nova Itaberaba, nomeados pelo Decreto n. 349/2020, para 
deliberar sobre o Cadastro Municipal de Cultura do município de Nova Itaberaba, conforme 
prevê o Decreto n. 349/2020, e deliberar ainda sobre o plano de distribuição dos recursos, 
com vistas à descentralização do valor a ser repassado pela Lei 14.017/2020. O Diretor de 
Cultura e Turismo, Senhor Cristiano Pavin apresentou a planilha com os agentes culturais 
cadastrados e o Comitê fez a apreciação. Após o debate foi realizada a homologação de 
todos os Cadastros que seguem em anexo a esta Ata e serão divulgados pelo município. 
Quem teve o cadastrado validado, está apto a acessar os recursos que serão 
descentralizados. Na continuidade foi realizada a deliberação sobre o plano de distribuição 
dos recursos, sendo decidido pela descentralização do valor total do repasse R$ 46.440,44, 
para realização de um Edital para Prêmio de Mérito Cultural. Poderão participar do Edital 
os agentes culturais que tiveram o cadastro validado. A seguir, o Senhor Cristiano Pavin 
apresentou uma minuta de Edital para Prêmio de Mérito Cultural. O Comitê analisou o texto 
e aprovou as diretrizes do Edital, que revisado pelo setor jurídico do município e publicado 
oficialmente. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que depois de lida 
será assinada por mim, que a redigi, e por todos presentes. 
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CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA 

NOME DO MUNICÍPIO: NOVA ITABERABA  

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: CRISTIANO PAVIN 

DADOS DOS AGENTES CULTURAIS (pessoa jurídica sem fins lucrativos) 

Nº 
cadastro 

Nome/CNPJ/CNAE Data de 
fundação 

Portfólio resumido Local em 
que realiza 
atividades 

Sobre as 
atividades 
que realiza/ 
Situação do 
cadastro 

Opções de 
acesso ao 
recurso 

PJS01 ASSOCIAÇÃO 
MUNICIPAL DE 
ARTESÃOS 
SONHO 
BRILHANTE 
 
CNPJ: 
05.859.594/0001-04 
 
CNAE 
94.93-6-00 - 
Atividades de 
organizações 
associativas ligadas 
à cultura e à arte 
 

13/08/2003 A associação Municipal de 
Artesãs “Sonho Brilhante” é um 
grupo legalmente constituído 
com autonomia Administrativa e 
financeira regido por princípios e 
disposição descritos no Estatuto 
aprovado em Assembleia. Cita 
na Rua Frei Liberato, em espaço 
alugado. Atualmente composto 
por 14 Artesãs (sócias) ativas 
com idade de 40 a 82 anos, 
muitas tem o artesanato como 
fonte de renda ou complemento. 
As atividades desenvolvidas 
pelo grupo são na área do tricô, 
crochê, patchwork, bordados, 

(  ) Espaço 
físico próprio 
(   ) Espaço 
público 
( x ) Outro 
(Alugado) 

 

( x ) Cultura 
como meio 
( x ) Cultura 
como fim 
 
Situação do 
cadastro 
Validado. 
Obs: Sujeito a 
apresentação 
de portfólio de 
comprovação 
na área 
artístico-
cultural em 
que atua. 

(   ) Subsídio 
(   ) Edital de 
Credenciamento 
( x ) Edital 
Prêmio de 
Mérito Cultural 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/
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peças utilitárias em tecidos 
como bolsas, tapetes, pano de 
prato entre outros. A maior 
renda vem na participação de 
feiras, que devido a pandemia 
estão suspensas.  
O artesanato de Nova Itaberaba 
destaca-se no âmbito 
catarinense com peças 
diferenciadas e com um 
capricho ímpar. 
A Associação também presta 
serviços a comunidade de forma 
voluntária, em parceria com o 
posto de saúde ensina as 
futuras mamães na confecção 
do enxoval do bebê.  
Tendo em vista a Pandemia, e 
grande parte das sócias é do 
grupo de risco, estamos tendo 
dificuldades para atender o 
público arcar com as despesas, 
nossas vendas caíram 
expressivamente.  

PJS02 CTG RANCHO DA 
SAUDADE 
 

11/08/2006 O Centro de Tradições Gaúchas 
Rancho da Saudade, 
caracteriza-se pela valorização 
da cultura gaúcha o resgate dos 

(   ) Espaço 
físico próprio 
( x ) Espaço 
público 

( x ) Cultura 
como meio 
( x ) Cultura 
como fim 

(   ) Subsídio 
(   ) Edital de 
Credenciamento 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/
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CNPJ: 
08.250.424/0001-16 
 
CNAE 
94.93-6-00 - 
Atividades de 
organizações 
associativas ligadas 
à cultura e à arte 
 

valores inerentes ao homem do 
campo e a potencialização de 
atividades artísticas e grupos de 
dança.  

Em 11 de agosto de 2006 foi 
registrado o CTG Rancho da 
Saudade. Pertencente à 12ª Região 
Tradicionalista, é um centro com o 
objetivo de resgatar e difundir as 
tradições do Rio Grande do Sul. Um 
estado brasileiro que através da 
mescla cultural de diferentes 
países europeus colonizadores 
formaram uma cultura única e rica, 
na qual se destaca a dança 
tradicional gaúcha. O CTG Rancho 
da Saudade, tradicional espaço de 
integração e educação no 
município é reconhecidamente um 
centro de apoio e divulgação dos 
princípios norteadores do bem 
comum e da cidadania. Ao longo de 
seus 51 anos de existência vem 
contribuindo de forma significativa 
para promoção do conhecimento 
pessoal e profissional de seus 

(   ) Outro 
(detalhar) 

 

 
Situação do 
cadastro 
Validado. 
Obs: Sujeito a 
apresentação 
de portfólio de 
comprovação 
na área 
artístico-
cultural em 
que atua. 

( x ) Edital 
Prêmio de 
Mérito Cultural 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/
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associados e da comunidade em 
geral. 
 

 

 

DADOS DOS AGENTES CULTURAIS (coletivo cultural) grupo sem constituição jurídica 

Nº 
cadast
ro 

Nome/CNPJ/CNAE Data de 
fundaçã
o 

Portfólio resumido Local em que 
realiza 
atividades 

Sobre as 
atividades que 
realiza/ 
Situação do 
cadastro 

Opções de 
acesso ao 
recurso 

CC01 CORAL MUNICIPAL 
NOVA ITABERABA 
 
Endereço. Rua José 
Marocco – nº 2.226 
Telefone: 49 - 
33270198 
E-mail: 
coralnovaitaberaba@
gmail.com 
CNPJ:  Coletivo 
Cultural sem 
Constituição Jurídica 
CNAE:  
 

10/03/20
17 

O Coral Municipal Nova 
Itaberaba foi criado a partir de 
uma vontade de um grupo de 
pessoas que sempre demonstrou 
gosto pela música. Criado por Lei 
Municipal, o Coral desenvolve 
ações culturais no município, 
além de participar de eventos 
culturais em outros municípios e 
estados, representando o 
Município de Nova Itaberaba. O 
Coral tem ensaios semanais 
dirigidos por um maestro pago 
com recursos públicos, num 
espaço cedido pela prefeitura 
municipal. O Coral está filiado à 

(  ) Espaço 
físico próprio 
( x ) Espaço 
público 
(   ) Outro 
(detalhar) 

 

( x ) Cultura 
como meio 
( x ) Cultura 
como fim 
 
Situação do 
cadastro 
Validado. 
Obs: Sujeito a 
apresentação 
de portfólio de 
comprovação 
na área 
artístico-
cultural em que 
atua. 

(   ) Subsídio 
(   ) Edital de 
Credenciamen
to 
( x ) Edital 
Prêmio de 
Mérito Cultural 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/
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Liga Oestina de Corais com sede 
na cidade de Palmitos, SC. Além 
disso, o Coral sempre representa 
o Município nos eventos oficiais 
do mesmo em retribuição ao 
apoio recebido pela 
administração municipal através 
do Departamento de Cultura. 
Para manter-se atuante, o coral 
promove eventos para arrecadar 
fundos para custear despesas 
com os coralistas.  

 

 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/

