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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 2.474/2019. 

 

 

INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE 

CULTURA, DO MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ – SC, E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

 

NADIR BAÚ DA SILVA Prefeito Municipal de Tangará, (SC), faz saber a todos os 

habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores votou, aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei Ordinária: 

 

Art.1º - Fica Instituído o Plano Municipal de Cultura de Tangará SC, vinculado à 

Secretaria de Educação, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, através do Departamento 

de Cultura, constante do anexo da presente Lei. 

 

§ 1º O Plano Municipal de Cultura de Tangará é o instrumento de Planejamento 

estratégico que organiza, regula e norteia a execução das políticas municipais de cultura, 

com previsão de ações com prazo máximo de realização de dez anos. 

 

§ 2º O Plano Municipal de Cultura, foi construído a partir dos subsídios pela Sociedade 

Civil Organizada e pelos Gestores Públicos, participantes de fóruns municipais de 

cultura realizados em 2019 e balizado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, é 

regido pelos seguintes princípios: 

 

I - Respeito aos direitos humanos; 

II - Responsabilidade socioambiental; 



 
 

III - Direito universal à arte e à cultura; 

IV - Direito a memória e às tradições; 

V - Liberdade de expressão, criação e fruição; 

VI - Diversidade das expressões culturais; 

VII - Direito a informação, à comunicação e à crítica cultural; 

VIII - Universalização do acesso aos agentes, bens incentivos e serviços culturais; 

IX - Valorização da cultura como vetor do desenvolvimento humano; 

X - Desenvolvimento da economia criativa; 

XI - Transversalidade e abrangência das políticas culturais; 

XII - Cooperação entre os agentes públicos e privados atuantes na área da cultura; 

XIII - Complementaridade nos papéis dos agentes culturais; 

XIV - Integração e interação das políticas, programas, projetos e ações culturais; 

XV - Transparência e compartilhamento e informações; 

XVI - Autonomia e cooperação das instituições culturais; 

XVII - Participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas 

culturais; 

XVIII - Descentralização articulada e pactuada de gestão, dos recursos e das ações 

culturais; 

XIX - Fomento à produção, preservação, difusão e circulação do conhecimento, das 

ações e dos bens culturais; 

XX - Compromisso dos agentes públicos na implementação das políticas culturais.  

Art.2º - São objetivos do Plano Municipal de Cultura de Tangará SC: 

 

I - Consolidar a gestão das políticas públicas para a cultura por meio de estruturação e 

legalização dos órgãos competentes para sua organização, planejamento e execução de 

forma democrática  



 
 

II - Identificar, reconhecer, valorizar, preservar, proteger, conservar e restaurar o 

patrimônio histórico-cultural material e imaterial do município. 

III - Dar continuidade aos projetos permanentes de formação, capacitação, qualificações 

na área da cultura já existentes e trazer novos projetos e novas experiências. 

IV - Promover a produção, inovação, sustentabilidade, economia, promoção, difusão e 

circulação das linguagens e das práticas culturais e artísticas; dos prestadores de 

serviços, conteúdos e valores da criação artística e das expressões culturais e promover 

a inclusão sociocultural local. 

V - Ampliar, manter local, equipar, adequar os espaços e equipamentos culturais, 

democratizando o acesso e a acessibilidade aos bens, serviços e equipamentos culturais. 

 

 Art.3º - O Plano Municipal de Cultura do Município de Tangará SC será orientado 

conforme os seguintes eixos temáticos: 

I - AMPLIAÇÃO E INFRAESTRUTURA COM ADEQUAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO E ACESSIBILIDADE; 

II - ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SETOR; 

III - CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO, DIFUSÃO, CIRCULAÇÃO E 

PROMOÇÃO; 

     IV – EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO, 

FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E PESQUISA. 

   V- PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO LEGAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO 

DO PATRIMÔNIO CULTURAL. 

 

Parágrafo Único - Os eixos temáticos constituirão programas de desenvolvimento da 

cultura e orientarão as políticas culturais, podendo ser desdobrados em outros 

programas, de acordo com as atualizações que se fizerem necessárias, ou que forem 

solicitadas nas avaliações Periódicas do Plano a cada dois (dois) anos. 

 

Art.4º - Compete ao Poder Público Municipal de Tangará SC, nos termos desta Lei: 



 
 

I - Assegurar a implementação do Plano Municipal de Cultura de Tangará SC, 

garantindo a efetivação de seus objetivos, Estratégias, avaliação e monitoramento 

periódicos a cada 02 (dois) anos; 

II - Coordenar o processo de acompanhamento da execução das metas junto ao 

Conselho Municipal de Cultura. 

 

Art.5º- Os Planos Plurianuais - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei 

Orçamentária Anual - LOA serão orientados para o atingimento dos objetivos, 

estratégias, ações e metas do Plano Municipal de Cultura, a fim de viabilizar sua plena 

execução. 

 

Art.6º - A alocação de recursos deverá observar os objetivos, estratégias, ações e metas 

estabelecidas nesta Lei.  

 

Art.7º - Compete ao Órgão Gestor da Cultura coordenar o monitoramento e avaliação 

periódica a cada 02 (dois) anos, para verificar o alcance das diretrizes estabelecidas e a 

eficácia das metas do Plano Municipal de Cultura, por meio do Sistema Municipal de 

Informações e Indicadores Culturais - SMIIC e das Conferências Municipais de Cultura 

- CMC. 

Parágrafo Único - O processo de monitoramento, avaliação periódica a cada 02 (dois) 

anos, do Plano Municipal de Cultura de Tangará SC, será realizado nas edições da 

Conferência Municipal de Cultura ou Fórum Permanente da Cultura, com a participação 

do Conselho Municipal de Políticas Culturais, podendo contar com o apoio de 

especialistas, técnicos e agentes culturais, institutos de pesquisa, universidades. 

Instituições culturais, organização e redes socioculturais, além do apoio de outros 

órgãos colegiados de caráter consultivo. 

 

Art.8º - O Plano Municipal de Cultura de Tangará SC, será revisado periodicamente a 

cada 02 (dois) anos, após a promulgação desta Lei, tendo como objetivo a atualização e 

o aperfeiçoamento, das estratégias, ações e metas estabelecidas. 



 
 

 

Parágrafo Único - Para revisão deve estar assegurada a ampla representação do Poder 

Público Municipal e da Sociedade Civil Organizada, com aprovação do Conselho 

Municipal de Políticas Culturais - CMPC. 

 

Art.12 - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Art.13 – Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

                                    Gabinete do Prefeito, 05 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

NADIR BAÚ DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 2.474/2019. 

 

 

 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores; 

 



 
 

 

 

Encaminhamos o Projeto de Lei Ordinária Nº 2474/2019, que “Institui o Plano 

Municipal de Cultura de Tangará SC.”  

 

Um Plano de Cultura cuida da organização das políticas públicas de um 

município, estado ou país, tratando de um apanhado de aspectos exposto em diretrizes, 

objetivos, ações e metas de grande importância para o planejamento e desenvolvimento 

da área a partir da gestão pública e em consonância com os interesses da sociedade. 

  

Atendendo às políticas culturais das esferas Federal, Estadual e Municipal. O 

Plano cumpre o papel de traçar as políticas públicas para a área de cultura, cumprindo 

com as prerrogativas do Sistema Nacional de Cultura (art. 216-A da Constituição 

Federal), Plano Nacional de Cultura (lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010), Sistema 

Estadual de Cultura e Plano Estadual de Cultura de Santa Catarina (lei nº 17.449, de 10 

de janeiro de 2018). 

 

O Plano de Cultura do Município de Tangará SC, foi construído com a soma de 

esforços do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal, juntamente com 

comunidade local, através de audiências públicas e traz à tona anseios, sonhos, políticas 

e organização para o desenvolvimento cultural no campo simbólico, econômico e 

cidadão. 

O Plano olha para a identidade cultural, sua preservação, sua valorização e o 

respeito ao que nos trouxe até aqui. O Plano cuida do trato com a formação na área 

artística e cultural, preza pela formação do cidadão, pelo acesso aos bens e serviços 

materiais e imateriais. O Plano tem um olhar sustentável e econômica que um município 

precisa ter com a cultura e sua diversidade. 

 



 
 

Este Plano de Cultura de Tangará é histórico, é o primeiro a ser construído e 

tornado Lei Municipal. 

 

Pelas razões justificadas, temos a certeza que essa Casa Legislativa aprovará este 

Projeto de Lei por unanimidade. 

  

Atenciosamente, 

 

Gabinete do Prefeito, 05 de novembro de 2019. 

 

 

 

NADIR BAÚ DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

GIOVANIO  PONTEL 

Presidente da Câmara Municipal 

Tangará - SC. 
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MENSAGEM DO PREFEITO 

A cultura é hoje considerada uma peça fundamental para o progresso e 

desenvolvimento dos municípios e elemento estruturante para o progresso social e 

econômico. Daí a sua inserção nas agendas do governo federal, estadual e municipal. 

Como qualquer outra função do estado, a cultura requer a definição de políticas 

públicas para direcionar, orientar e priorizar as ações do governo. A demais, não se faz 

política pública cultural séria e consequente sem planejamento. De fato, as propostas e o 

plano de cultura são resultado corporificado e materializado de um processo de 

planejamento que teve seu início a partir do primeiro fórum como momento em que o 

poder público municipal esteve dialogando com a sociedade civil objetivando traçar 

políticas que contribuíssem para o desenvolvimento cultural do nosso município. 

O Plano Municipal de Cultura expressa motivações, desejos, intenções, políticas, 

diretrizes, objetivos, metas e projetos para o desenvolvimento da cultura local e 

principalmente da nossa região, sempre unida e trabalhando para o crescimento como 

um todo. 

Tratando de um conjunto de conhecimentos, valores, símbolos, tradições, ideias, 

costumes e práticas que se tornam características de um grupo, seja ele familiar, social, 

étnico, religioso e assim por diante, ostentada pela administração municipal. 

Em sendo uma iniciativa do poder executivo municipal, a construção do Plano 

Municipal de Cultura respeitou o direito de participação da comunidade. Neste sentido, 

reuniões foram realizadas para que o planejamento cultural atendesse os anseios e as 

necessidades da população e que contribuísse para o desenvolvimento sustentável de 

nossa cidade. 

O Plano Municipal de Cultura é o principal legado da atual gestão para a área 

pois define conceitos e princípios da política cultural, apresentando um amplo 

diagnóstico e apontando os desafios a serem superados, levando sempre em conta a 

estrutura e o desenvolvimento cultural da cidade no horizonte dos próximos anos.  



 
 

Neste Plano propomos uma política de transversalidade em que a cultura atue de 

forma integrada às outras áreas da gestão pública e interacionista entre a dinâmica da 

cidade e dos cidadãos. 

Contamos sempre com o apoio de nossa comunidade para que possamos levar a 

“Cultura” cada vez mais próximo dos lares de nosso município, propiciando atividades 

e eventos que apresentem nossa potencialidade cultural para nossa região, nosso Estado 

e nosso país. 

Lembramos que “Cultura é arte de levar as pessoas o conhecimento e a arte de 

um povo ao conhecimento de seu povo” 

 

                                                                                         Nadir Baú da Silva  

                                                                                          Prefeito municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MENSAGEM SETOR DE CULTURA 

A cultura engrandece muito e nos orgulha num povo que amplia todo o tipo de 

conhecimento a uma definição da população onde recordamos o dia a dia, em uma 

cultura diferenciada por etnias.  

Esse conhecimento nem sempre é formal — ninguém precisou fazer um curso 

para aprender a cultura de seu próprio povo. Ela foi transmitida para as gerações 

seguintes no cotidiano: na conversa, nas atividades diárias, nas festas do interior, nas 

comemorações. Temos uma cultura fortalecida pelo povo do passado, levamos isto com 

orgulho nas tradições na culinária tradicional, nos festejos e manifestações religiosas, 

levando em considerações as maravilhas passadas das gerações.  

A cultura abre os olhos para a verdade, encara os fatos e enfrenta a decepção 

diante da cruel realidade, porém torna individuo idôneo e fortalecido incentivando ao 

desenvolvimento social e expande horizontes, impulsiona discernimentos, agrega 

cidadania. 

Toda sociedade possui um conjunto único de valores, sabemos que o Plano 

Municipal de Cultura vem agregar as nossas atividades culturais já acrescida de vários 

cursos onde se faz de proveitosos afazeres como artesanato, música, cantos, dança e arte 

marcial. Tudo isto foi construído através de sua história e deve ser compreendido e 

respeitado.  

Por isso é infalível de nossa cultura e de toda as entidades das sociedades que se 

fizeram presentes, em discutir, interagir, fazendo parte da concretização deste plano. 

Cada vez mais vai se concluindo a história que ficara para sempre no coração deste 

povo acolhedor. 

É possível progresso onde o povo é batalhador onde só aumenta e engrandece a 

cultura do nosso município.  

 

 

 



 
 

O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE TANGARA 

 

Um Plano de Cultura cuida da organização das políticas públicas de um 

município, estado ou país, tratando de um apanhado de aspectos exposto em diretrizes, 

objetivos, ações e metas de grande importância para o planejamento e desenvolvimento 

da área a partir da gestão pública e em consonância com os interesses da sociedade.  

Atendendo às políticas culturais das esferas federal e estadual, o Plano cumpre o 

papel de traçar as políticas públicas municipais para a área de cultura, cumprindo com 

as prerrogativas do Sistema Nacional de Cultura (art. 216-A da Constituição Federal), 

Plano Nacional de Cultura (lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010), Sistema Estadual 

de Cultura e Plano Estadual de Cultura de Santa Catarina (lei nº 17.449, de 10 de janeiro 

de 2018). Este plano tem validade para os próximos dez anos a partir de sua sanção. 

O Plano de Cultura do Município de Tangará foi construído com a soma de 

esforços da administração municipal e da comunidade local e traz à tona anseios, 

sonhos, políticas e organização para o desenvolvimento cultural no campo simbólico, 

econômico e cidadão. 

O processo de construção foi um esforço colegiado e colaborativo entre doze 

municípios que compõem a Associação de Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe: 

Arroio Trinta, Caçador, Fraiburgo, Iomere, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, 

Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Tangará e Videira. 

O Plano olha para a identidade cultural, sua preservação, sua valorização e o 

respeito ao que até aqui. O Plano cuida do trato com a formação na área artística e 

cultural, preza pela formação do cidadão, pelo acesso e a acessibilidade aos bens e 

serviços materiais e imateriais. O Plano preza pela visão sustentável e econômica que 

um município precisa ter com a cultura e sua diversidade. 

Este Plano de Cultura de Tangará é histórico, é o primeiro a ser construído e 

tornado Lei Municipal. 

A seguir, apresentamos a nova cena cultural de Tangará para os próximos dez 

anos. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12343.htm
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PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE TANGARÁ 

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO 

 

Apresentação 

 

O Plano Municipal de Cultura de Tangará é o documento que fundamenta, 

regulamenta e orienta a proposição e execução de políticas públicas do município para o 

período de dez anos, sendo um dos componentes fundamentais para concretização do 

Sistema Municipal de Cultura, englobando um trabalho que envolve toda a comunidade. 

É o resultado de um processo de elaboração e pactuação que envolveu tanto o Poder 

Público quanto a Sociedade Civil e pretende consolidar políticas públicas para a cultura 

local alinhadas às normativas do Ministério da Cultura para a consolidação do Sistema 

Nacional de Cultura, e às representações setoriais. A ideia é de elaborar um Plano 

focado na diversidade cultural local e nas manifestações contemporâneas, fundamentado 

em marcos legais com a Lei Orgânica do Município e as Leis Municipais. 

Essas políticas são focadas em ações que busquem a valorização da cultura local 

e regional. Desta forma, faz-se necessária a elaboração e institucionalização de 

programas e projetos estratégicos em diversas áreas de atuação da sociedade, 

concretizando, assim, a relação entre cultura e desenvolvimento. 

O Plano Municipal é peça fundamental na construção do Sistema Municipal de 

Cultura e para a consolidação das políticas públicas de cultura no processo de 

implementação do Sistema Nacional de Cultura. 

O Plano Municipal de Cultura de Tangará, a partir de sua construção coletiva 

que teve um processo com várias etapas e que perdurou por 10 meses – de março a 

dezembro de 2019 –, passa a ser um aglutinador de ideias e propostas apresentadas por 

intelectuais, artistas, produtores, gestores públicos e privados e cidadãos tangaraenses. 

Construído num processo democrático pelo Poder Público e Sociedade Civil, o 

Plano significa a consolidação de um grande pacto político no campo da cultura e a 

institucionalização das políticas públicas de cultura, indo além de Políticas de Governo 

para tornarem-se Políticas de Estado e que, ao ser transformado em Lei pela Câmara de 

Vereadores, terá garantida a sua continuidade. 
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O Plano apresenta o histórico, diagnósticos e desafios a serem enfrentados na 

área cultural do município de Tangará, fórmula diretrizes gerais e indica as principais 

operações a serem desenvolvidas pelo governo municipal em setores estratégicos que 

agrupam tematicamente as propostas de ações a serem implementadas nos próximos dez 

anos. 

O Plano Municipal de Cultura de Tangará foi elaborado com referenciais da 

proposta do Plano Nacional de Cultura aprovado pelo Conselho Nacional de Política 

Cultural. 

 

Características gerais do município 

Localização 

Tangará recebeu este nome pelas características de um povo alegre, comparado a 

um pássaro, hoje ainda festeiro, sempre divertido, trazendo sua cultura para a população 

futura. No início era chamado de Rio Bonito. O povoamento começou em 1910 com a 

abertura da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande do Sul. A construção dessa 

ferrovia, levada a efeito pela empresa Brazilian Railways, margeou o Rio do Peixe. Sua 

inauguração deu-se em setembro de 1910; foi uma estação construída para dar apoio 

logístico exatamente no KM 743, ou como diziam os trabalhadores, "lá onde o rio é 

bonito". Foi assim que a localidade acabou por ser conhecida como Rio Bonito até o 

final de 1948. Depois, com o povoamento, surgiram novos processos de 

democratização, levando a uma emancipação. Até então pertencia ao município 

de Campos Novos. 

Com a evolução, veio também a troca do nome, passando a se chamar Tangará 

em alusão a uma bela espécie de pássaro nativo e também às características dos 

colonizadores italianos e alemães – que são muito festeiros, alegres, extrovertidos, 

sempre comemorando com danças, comidas típicas e músicas do seu estilo, parecendo-

se com um lindo pássaro. 

Tangará é uma pequena cidade com pouco mais de oito mil habitantes, 

localizada no Meio Oeste Catarinense, fazendo divisa com vários municípios e dando 

acesso pelas rodovias via Videira, Pinheiro Preto, Tangará, Ibicaré e Joaçaba pela SC-

455 via Campos Novos e Ibiam. 
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“Sua “localização é: latitude 27º06’17” sul e longitude 51º14’50” oeste, seu 

gentílico é tangaraense e integra a microrregião da Associação dos Municípios do Alto 

Vale do Rio do Peixe (AMARP). Posiciona-se a 641 metros acima do nível do mar, com 

área de 459,81 km². Seu clima é mesotérmico úmido com temperatura média anual de 

18°C, seu solo apresenta alta fertilidade com predominância do tipo Litólico Eutrófico. 

O relevo é constituído de um planalto de superfícies montanhosas e ondulado, de 

formação basáltica. A população é de 8.738 habitantes, conforme estimativa do IBGE 

de 2017. Conforme censo demográfico do IBGE do ano de 2010, a população urbana 

era de 4984 habitantes e a rural era de 3690, totalizando 8674 habitantes. 

 

Colonização 

Historicamente, José Antônio Leitão, português de Lisboa, foi um dos 

fundadores, chegando à localidade com aproximadamente 41 anos, junto com sua 

esposa e seus quatro filhos. Foi um dos mais importantes formadores do comércio do 

início da pequena vila. Ele se instalou em Rio Bonito com uma sapataria, um empório e 

uma loja de tecidos, além de construir casas para sua família e empregados e de instalar 

a primeira agência de correios. Convidado, José Thomas da Igreja, também português e 

comerciante, instalou a primeira casa comercial de Rio Bonito junto aos trilhos da 

estrada de ferro, dando origem a mais um grande comércio que hoje é conhecido como 

Cantina ou Adegas Casa Grande. 

Em 1918, José Antônio Leitão, já comerciante com vários terrenos, vendeu a 

Augusto Picoli uma área de terras que, juntamente com seu irmão Raimundo Piccoli, 

demarcou o quadro da futura vila ao abrir estradas, construir pontes e montar pequenas 

indústrias por intermédio da Empresa Colonizadora Picoli e Cauduro, o que atraiu para 

Rio Bonito levas de colonos e empresários, a maioria oriunda do Rio Grande do Sul. Os 

migrantes de origem italiana colonizaram as terras da margem esquerda do Rio do 

Peixe, até Sede Dona Alice, pequena comunidade do interior do município, dando 

formação à colonização, sendo conduzida pela União Colonizadora Sul Brasil. 

Enquanto isso, na margem direita, se instalaram os colonos de origem alemã. 

O povoamento de Rio Bonito, a partir de 1920, com os empreendimentos das 

Empresas Colonizadoras Picoli e Cauduro e Alberto Shimidt, voltadas à exploração de 

suas terras férteis, atraiu grande número de colonos e teve um elevado progresso. 
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Evolução administrativa 

As ações administrativas oficiais para a região Meio Oeste foram as seguintes: 

1. Presença de Comissões Oficiais para efeito de demarcação dos 

limites das terras, demarcando o quadro da futura vila ao abrir a estrada.  

2. Criação da vila Rio Bonito em 1910, ficando como Rio Bonito 

até o final de 1948.  

3. Emancipado politicamente o Município de Tangará, em 30 de 

dezembro de 1948. 

4. Formação para a colonização, sendo conduzida pela União 

Colonizadora Sul Brasil.  

5. Tangará outrora Rio Bonito, teve seu início em 1910 com a 

instalação de uma ‘parada de trens’ pela companhia construtora da 

estrada de ferro São Paulo / Rio Grande do Sul. 

6. Imigrantes de origem portuguesa foram os primeiros moradores e, 

a partir de 1918, descendentes de italianos e alemães iniciaram a 

colonização das terras. 

 

Denominação 

 

Em junho de 1947, foi entregue na Assembleia Constituinte de Santa Catarina o 

memorial pleiteando a criação do município de Tangará, elaborado por Antônio 

Teixeira Pinto e José Pereira Duarte. Após dois anos de lutas incansáveis, em 30 de 

dezembro de 1948, pelo decreto-lei nº 247, Tangará conseguiu sua emancipação política 

desmembrando-se de Videira. O primeiro prefeito e os sete primeiros vereadores 

assumiram seus mandatos no ano seguinte. 

Nas décadas de 40 a 60, Tangará viveu sua fase de prosperidade com a extração 

de madeira. Os extensos pinhais proporcionaram a proliferação de empresas madeireiras 

(serrarias) em todo o território do município. 

Na cidade predomina o minifúndio com o cultivo de lavouras temporárias, 

principalmente de milho, e com a pecuária, notadamente com grande produção de 

suínos, aves e gado leiteiro, além da fruticultura, com destaque para uva, maçã, pêssego, 
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ameixa e nectarina. Na indústria, o setor em produção é o de papel e está em grande 

desenvolvimento a vinicultura. 

Em 2017, o salário médio mensal era de 2.3 salários mínimos. A proporção de 

população ocupada era de 27,0%, percentual da população com rendimento nominal 

mensal per capita de até 1/2 salário mínimo: 24%. Os domicílios apresentam 50.1% 

com esgotamento sanitário adequado, 86.8% de domicílios urbanos em vias públicas 

com arborização e 20.2% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

Seus municípios limítrofes são Pinheiro Preto, Videira, Ibiam, Monte 

Carlo, Fraiburgo, Campos Novos e Ibicaré. 

Na religiosidade, predomina a religião católica, seguida de evangélicos e 

espíritas. 
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Educação 

 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (rede pública): 6,6 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (rede pública): 5,2 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Tangará é 0,737 (2010), o 

que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 

0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,867, seguida de Renda, com índice de 0,748, e de 

Educação, com índice de 0,617. 

Entre 2000 e 2010, o IDHM passou de 0,590 em 2000 para 0,737 em 2010 - uma 

taxa de crescimento de 24,92%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido 

em 64,15% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em 

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,245), seguida por Renda e por 

Longevidade. 

A Região Metropolitana do Contestado é uma região metropolitana brasileira, 

localizada em Santa Catarina, instituída pela lei complementar estadual nº 571 de 24 de 

maio de 2012, que reúne quarenta e cinco municípios do estado e tem como sede o 

município de Joaçaba. 

 

Estrutura administrativa municipal 

 

A estrutura organizacional básica da administração municipal compreende: 

I - Órgãos de assistência e assessoramento direto do prefeito municipal: 

Secretaria de gabinete do prefeito. 

II - Órgãos de atividades auxiliares: 

Secretaria municipal de administração, planejamentos e finanças. 

III - Órgãos de atividades finalísticas: 

Secretaria municipal de saúde, assistência social e habilitação; 

Secretaria municipal de educação, cultura, juventude, esportes e lazer; 
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Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente; 

Secretaria de transportes, obras e urbanismo; 

Secretaria de desenvolvimento econômico e turismo. 

 

Câmara municipal de vereadores de Tangará/SC 

 

A estrutura da Câmara Municipal de Vereadores de Tangará é constituída por 

nove vereadores, escriturário legislativo, assistente administrativo, assessor jurídico, 

assessor de imprensa e comissão; contador; agente de serviços gerais (copa e cozinha), 

vigilante patrimonial. 

 

Órgãos partidários de abrangência municipal 

 

Os partidos existentes eleições 2016 são: PR-22, PMDB-15, PP-11, PSDB-45 e 

PSD- 55. 

Os partidos políticos vigentes no município são: PL-22, PODE-19, PP-11, PSL-

17 e REPUBLICANOS-10.   

 

A cultura em Tangará 

 

Na cultura, o município tem sua riqueza cultural calcada em um movimento que 

traz desde a parte de estruturação legal até as produções artísticas, os grupos ligados 

direta e indiretamente à cultura, os patrimônios materiais e imateriais nos quais se 

destacam ritos religiosos, crenças, sabedoria popular, patrimônios edificados, 

monumentos, praças, igrejas, pontes e mais uma infinidade de referências que 

evidenciam a cultura local e regional. 

 

Música   

Contamos no município com a Escola Profissionalizante Sibila Aurélia 

Fornazzari do Departamento da Cultura e Administração Municipal, onde são 
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proporcionados cursos de música variada em instrumentos como acordeom, violão, 

violino, fanfarra, grupos musicais e bandas de diferentes estilos. 

Canto coral e cantorias, atualmente estão ligados à Escola Profissionalizante. 

Anualmente, são promovidos encontros de corais, agregando grupos da cidade e da 

região, a exemplo de apresentações. Possui grupos musicais e bandas de diferentes 

estilos. 

 

Descendentes de Italianos 

A contribuição dos italianos é notável em todos os setores da sociedade de 

Tangará, principalmente na mudança socioeconômica que os italianos produzem no 

campo e nas cidades. Podemos citar desde o modo de vida influenciado pelo 

catolicismo, atos religiosos, música e alimentação, até o empreender italiano na abertura 

de pequenas e grandes empresas e como trabalhadores especializados. A cultura italiana 

em Tangará é difundida por meio de diferentes entidades culturais no município que 

promovem projetos e eventos para divulgar essa cultura em âmbito nacional, estadual e 

internacional. Dentro das amplas atividades desenvolvidas por essas entidades, é 

importante salientar as ações direcionadas ao patrimônio linguístico e gastronômico. 

 

Cultura popular 

Importantes manifestações da cultura popular no município se desenvolvem 

através de festejos religiosos, dentre eles está a Festa do Padroeiro, Santo Antônio. A 

Igreja Matriz, inaugurada em 1961, é outro ponto de destaque. Sua arquitetura engloba 

altar-mor esculpido em madeira maciça em 1947, o que enriquece os detalhes, além dos 

vitrais das janelas, que datam de 1946, aliados à arte da via sacra retratados em painéis 

nas laterais da Igreja. 

 

Monumentos 

Fonte ‘Sonho de Ícaro’: monumento idealizado e construído por um escultor 

tangaraense em homenagem à Capital Catarinense do Voo Livre – título que Tangará 

possui. A fonte está localizada na Praça Municipal e faz uma referência ao personagem 

da mitologia grega, Ícaro, que após ser preso juntamente com o pai no labirinto do 
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Minotauro construiu asas artificiais a partir da cera do mel de abelhas e penas de gaivota 

e, dessa forma, conseguiu fugir. 

Praça dos Monumentos: a praça tem em seu centro dois importantes 

monumentos que caracterizam as principais atividades econômicas do município. Um 

monumento em homenagem às indústrias de papel e outro que lembra a produção de 

uvas e vinho. 

 

As políticas públicas para a área da cultura 

No campo das políticas públicas, temos os artigos 168 I ao XI e o artigo 14 XII 

da Lei Orgânica do Município que garantem os direitos culturais e a Lei de criação do 

Sistema Municipal de Cultura criada em cinco de novembro de 2019. 

 

As expressões culturais e artísticas 

No campo das expressões culturais destacam-se: artesanato, cultura popular, 

costureiras e benzedeiras; foram identificadas 110 pessoas. Na cultura de migração e 

imigração temos as etnias predominantes que se destacaram no processo de colonização 

que são de alemães e italianos. 

No campo das artes e espetáculos em artes visuais temos sete artistas na área de 

designer e moda através da oficina de corte e costura; na dança são 183 bailarinos ou 

dançarinos, na música 134 músicos entre canto e instrumentos, coros e bandas. 

Na área de literatura temos duas escritoras. Como colecionadores, contamos com 

três nas modalidades de colecionador de fitas de vídeo, DVDs, CDs e similares, um 

colecionador de plantas e gibis e dois colecionadores de rádios antigos. 

No campo das criações funcionais, temos uma pessoa que atua com design e 

moda e uma que atua com arquitetura. 

As oficinas culturais oferecidas são: balé dança sênior, aeróbica, criativa, 

infanto-juvenil, dança alemã infantil e adulta, fanfarra, violão, violino, acordeom, canto 

e coral, corte e costura bordado geral e bordado flor de fita, tricô e crochê e tae-kwon-

do. 
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Os grupos direta e indiretamente ligados à arte e à produção cultural presentes 

no município são: grupo de dança folclórica alemã e grupo de dança sênior (terceira 

idade). 

Como profissionais da área cultural para formação em oficinas, cursos e 

palestras, contamos com 10 profissionais. 

Temos hoje cinco Bibliotecas, uma livraria, uma papelaria, duas gráficas, uma 

locadora de vídeo, dois fotógrafos, um comércio de aviamentos e dois comércios de 

tecidos. 

Contamos também com 10 provedores de internet e quatro operadoras de celular 

que atendem nosso município. Há, ainda, duas emissoras de rádio e cinco laboratórios 

de informática. 

Podemos salientar 28 salões comunitários, um Centro de Múltiplo Uso, três 

ginásios, duas praças com vasta extensão localizadas na área central do município, 14 

áreas de lazer, 25 espaços turísticos, 37 igrejas e nove escolas. 

De construções históricas temos 16 e destacamos como sendo as principais: 

Estação Ferroviária e Espaço Cultural Caio Pizzani, Bar Nelson Stiehl (onde foi o 

primeiro hotel do município), Bar do Zamboni e casa da família de Nelson Pizzani que 

atualmente é a secretaria do posto de saúde. 

São cinco restaurantes, um hotel pousada, 14 bares, 25 confeiteiras, 20 

produtores coloniais, 10 clubes, uma entidade e vinte seis associações. 

Este é o legado que precisamos preservar manter e prospectar para o crescimento 

cultural do nosso lugar. 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE TANGARÁ 

PROGNÓSTICOS PARA O FUTURO DA ÁREA 

  

Eixo I: GESTÃO E INFRAESTRUTURA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO, 

CONSTRUÇÃO E ACESSIBILIDADE. 
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ESTRATÉGIA 1: Adequação ou construção de espaços para utilização da área cultural 

de forma direta ou indireta. 

AÇÕES 

 Adequar, consolidar, mobiliar e reestruturar os espaços públicos para atividades 

culturais do Município de Tangará. 

 Construir áreas de lazer com estruturas de acessibilidades na área ambiental 

relacionada ao espaço público histórico cultural. 

 Construir áreas de lazer: área de conservação ambiental, caminhada-Parque Rio 

Do Peixe/ Exemplo: Parque central de Caçador. 

 Construir um teatro municipal; 

 Construir um centro de eventos cultural tangaraense; 

 Construir um museu Municipal contando a trajetória histórica de Tangará; 

 Melhorar e preservar as estruturas públicas relacionadas à Cultura. 

 Planejar a e dar andamento para construção via acesso ao morro agudo com 

acessibilidade. 

 Planejar e promover parceria para área de estacionamento com estrutura com 

área de lazer, estrutura de bar, banheiros e quiosques. 

 Promover Parcerias públicas privadas para buscar recursos financeiros. 

 Buscar parcerias com empresas privadas no município para construção e 

ativação desses espaços de cultura e lazer. 

META 1:  Construção de 100% de área de lazer, de conservação ambiental, de 

caminhadas, teatro municipal, museu, acesso ao Morro Agudo e demais estruturas 

citadas. 

Esta meta contribui com a meta 29 do Plano Nacional de Cultura.  

PRAZO: ATÉ 2030. 

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 Número de projetos realizado pelo órgão responsável. 
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 Relatório anual da Secretaria Municipal de Planejamento. 

 Relatórios e parecer do Departamento de Cultura. 

 Ata do Conselho Municipal de Política Cultural. 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

 Projeto de edificação. 

 Projeto de acessibilidade. 

 Projeto de reforma e/ou adequação. 

ESTRATÉGIA 2: Ampliar e adequar os espaços físicos na sistemática da formação 

cultural no município de Tangará. 

 

AÇÕES: 

 Ampliar todos os espaços utilizados pela cultura com acessibilidade universal. 

 Adequar acessibilidade das vias e locais públicos (idosos e deficientes visuais). 

 Viabilizar e disponibilizar um espaço adequado para exposição e 

comercialização de produtos artesanais 

 Proporcionar um local onde possa ser feito exposição e comercialização de 

produtos artesanais contendo acessibilidade universal. 

META 2: Ampliação e/ou adequação de 100% dos espaços públicos de Tangará para 

desenvolvimento de ações de formação cultural e comercialização de produtos. 

Esta meta contribui com a meta 29 do Plano Nacional de Cultura.  

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 Acompanhamento do processo de aquisição ou cedência de espaço da área para 

a edificação; 

 Desenvolvimento do projeto arquitetônico, hidráulico elétrico e de 

acessibilidade; 
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 Estabelecimento de parcerias público privadas para buscar de recursos 

financeiros; 

 Estabelecimento previsão na LOA e no PPA.  

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

 Projeto de edificação. 

 Projeto de acessibilidade. 

 Projeto de reforma e/ou adequação. 

PRAZO: ATÉ 2030. 

 

ESTRATÉGIA 3:  Organizar o sistema municipal da cultura elaborando um plano por 

meio de estruturações, executando de maneira democrática em uma melhor Gestão. 

AÇÕES: 

 Efetivar e planejar a organização do sistema histórico cultural do município de 

Tangará. 

 Criar a lei do sistema municipal de cultura a qual abrangerá (a gestão, o plano 

municipal e a criação do conselho) 

 Criar o fundo municipal de cultura para captação de recurso da esfera estadual e 

da união. 

 Criar mecanismos de acompanhamento das políticas públicas do município. 

 Criar um calendário anual referente a festividades da comunidade em geral. 

 Estabelecer o fórum permanente de cultura. 

 Realizar a Conferência municipal da cultura quando solicitado por entes 

federais. 

 Formar as áreas setoriais do Município. 
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META 3:  Elaboração da lei do sistema, criação do fundo municipal, criação de 

mecanismos para acompanhamento das políticas públicas, Realização de conferência 

Municipal de Cultura a cada 2 anos, formação das áreas setoriais da cultura do 

município. 

Esta meta contribui com a meta 01 do Plano Nacional de Cultura.     

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 Estabelecimento de parcerias público privadas para busca de recursos 

financeiros; 

 Estabelecimento previsão na LOA e no PPA. 

 Acompanhamento da adequação da lei, acompanhamento do conselho municipal 

de cultura. 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

PRAZO: ATÉ 2022. 

 

ESTRATÈGIA 4: Revisar a implementação de todos os entes Legais do Município. 

AÇÕES: 

 Alterar a nomenclatura de Escola Profissionalizante para Casa da cultura ou 

Casa de artes, ou seja, algo que remeta a abrangência da cultura.  

 Criar oficinas para o público da área rural com levantamento em consideração as 

demandas (indo até as comunidades). 

META 4:  Alterar a nomenclatura da escola profissionalizante e criar oficinas para o 

público do interior do município 

Esta meta contribui com a meta 45 do Plano Nacional de Cultura.  

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 Desenvolvimento do projeto de impacto ambiental; 
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 Estabelecimento de parcerias público privadas para busca de recursos 

financeiros; 

 Estabelecimento previsão na LOA e no PPA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

PRAZO: ATÉ 2022 

 

ESTRATÉGIA 5: Estruturar Organização funcional da área cultural. 

AÇÃO: 

 Criar cargos efetivos e contratar na área da cultura (professores habilitados e 

técnico administrativo). 

META 5: Criar cargos efetivos na área da cultura 

Esta meta contribui com as metas 11 e 36 do Plano Nacional de Cultura.  

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 Estabelecimento previsão na LOA e no PPA. 

 Criação de cargos. 

 Realização de concurso e chamada de servidores. 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

PRAZO: ATÉ 2025. 

 

EIXO III: CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO, DIFUSÃO, CIRCULAÇÃO 

E PROMOÇÃO; 
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ESTRATEGIA 6: Incentivar e dar sustentabilidade na área cultural, formando e 

inovando a circulação de novas produções. 

AÇÕES: 

 Elaborar leis que amparem a criação de feiras livres de diversos produtos 

(produtos alimentícios, artesanais...). 

 Criar leis em defesa da cultura municipal; 

 Orientar à sociedade cultural do município de Tangará a elaboração de leis e 

espaços físicos para feiras livres de produtos alimentícios e artesanais.  

META 6: Criação de leis em defesa da cultura municipal onde amparem a inovação de 

feiras livres. 

Esta meta contribui com a meta 01 do Plano Nacional de Cultura.  

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 Acompanhamento do processo de aquisição ou cedência de espaço da área para 

a edificação; 

 Desenvolvimento do projeto arquitetônico, hidráulico elétrico e de 

acessibilidade; 

 Desenvolvimento do projeto de impacto ambiental; 

 Estabelecimento de parcerias público privadas para busca de recursos 

financeiros; 

 Estabelecimento previsão na LOA e no PPA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

 Projeto de edificação. 

 Projeto de acessibilidade. 

 Projeto de reforma e/ou adequação. 

   PRAZO: ATÉ 2023. 
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ESTRATÉGIA 7: Fortalecer as oficinas culturais nas comunidades rurais, levando 

profissionais na área da cultura com conhecimentos à produção de meios culturais. 

AÇÕES: 

 Dar prioridade ao fornecimento de produtos locais da agricultura familiar de 

qualidade para a merenda escolar; 

 Contratar profissionais específicos na área cultural nas escolas (teatro, música e 

dança); 

 Ampliar oficinas culturais para comunidades rurais; 

 Estruturar e planejar o mercado municipal para os agricultores exporem e 

venderem seus produtos. 

 Estabelecer viagens culturais para ampliação do conhecimento dos profissionais 

da cultura; 

META 7:  Promover exposições de venda de produtos do comercio local, contratar 

profissional da área da cultura nas escolas e propor viagens culturais na busca da 

ampliação de conhecimento. 

Esta meta contribui com as metas 13, 18 e 19 do Plano Nacional de Cultura.  

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

Desenvolver projetos de leis para as vendas de produtos coloniais no comercio local, 

promovendo feiras.    

 Ordenar áreas da cultura no desenvolvimento das escolas. 

 Buscar parcerias públicas privadas para busca de recursos financeiros; 

 Estabelecimento previsão na LOA e no PPA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 
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PRAZO: ATÉ 2023. 

 

ESTRATÉGIA 8: Promover festivais internos e externos divulgando nas mídias 

atividades e trabalhos desenvolvidos no município. 

AÇÕES: 

 Promover e participar de festivais em geral interno e externo; 

 Divulgar nas mídias os trabalhos e atividades desenvolvidos no munícipio; 

 Melhorar a divulgação dos encontros para troca de ervas medicinal. 

META 8:  Implementar a propagação nas mídias a respeito das atividades 

desenvolvidas no município. 

Esta meta contribui com a meta 40 do Plano Nacional de Cultura.  

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 Relatório anual da Secretaria Municipal de Planejamento. 

 Relatórios e parecer do Departamento de Cultura. 

 Acompanhamento do Conselho Municipal de Cultura. 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

PRAZO: ATÉ 2021. 

 

EIXO IV: EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO, 

CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E 

PESQUISA. 
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ESTRATÉGIA 9: Promover Formações, capacitações nas áreas culturais do município 

de Tangará, fortalecendo os programas de cursos, e envolvendo o resgate histórico 

cultural. 

AÇÕES: 

 Levantar os indicadores de produtores coloniais; 

 Capacitar os profissionais à produção artesanal; 

 Criar programa para manter e ampliar cursos que envolvam o resgate cultural; 

 Criar equipe específica para levantamento e mapeamento do que o município 

possui; 

 Promover palestras de conscientização e esclarecimento do que é cultura; 

META 9: Fazer levantamento, proporcionar capacitação, criar programas, especificar 

equipes e realizar palestras na busca de conscientizar a população sobre o que é cultura. 

Esta meta contribui com a meta 19 do Plano Nacional de Cultura.  

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 Estabelecimento de parcerias público privadas para busca de recursos 

financeiros; 

 Estabelecimento previsão na LOA e no PPA; 

  Realizar roda de conversas enfatizando a importância de respeitar as diferentes 

culturas; 

 Proporcionar cursos especializados na área da cultura; 

  Inserir programas como pintura e artesanatos para trabalhar com pré-

adolescentes e adultos na busca de uma renda complementar futura. 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

PRAZO: ATÉ 2024 

 

ESTRATÉGIA 10: Incentivar as áreas de migrantes através de línguas e suas origens. 
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AÇÕES: 

 Implantar aulas de Italiano e Alemão pela Escola Profissionalizante. 

 Organizar e fazer parceria com as escolas de contra turno para aulas de línguas 

de origens, italiana, alemã, sentre outras. 

META 10: Inserir aulas de italiano e alemão entre os cursos proporcionados na escola 

profissionalizante. 

Esta meta contribui com a meta 04 do Plano Nacional de Cultura.  

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 Integrar professores especializados na área de línguas; 

 Buscar recursos financeiros para adquirir materiais exemplares que contenham 

conteúdos referentes aos idiomas de italiano e alemães.  

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

PRAZO: ATÉ 2024 

 

ESTRATÉGIA 11: Promover evento cultural que eleve a incentivar os processos de 

mapeamento do que o município possui na produção artesanal. 

AÇÃO: 

 Incentivar comunidades para realizar evento alusivo à principal cultura local; 

META 11: Oportunizar a participação das comunidades em eventos alusivos dando 

maior êxito a cultura local. 

Esta meta contribui com a meta 09 do Plano Nacional de Cultura.  

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

  Realizar eventos que proporcione a participação de artistas internos a apresentar 

números artísticos como a música, a declamação de poemas, apresentações de teatro. 
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 Criar projetos que disponibilize a participação dos artistas rurais e urbanos em 

eventos externos assim, oportunizando a demonstração de seus talentos culturais 

através de outros meios. 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

 PRAZO: ATÉ 2024. 

 

EIXO IV: PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO LEGAL, CONSERVAÇÃO E 

RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

ESTRATÉGIA 12: Fortalecer parcerias na restauração envolvendo a religião, 

incentivando melhorias em espaços do Patrimônio Público Cultural. 

AÇÕES: 

 Restaurar grutas e cavernas do município/Caverna como a mais conhecida da 

linha Aparecida, (caverna). 

META 12: Preservar grutas e cavernas, na restauração de estruturas pública buscando 

melhorias através de parcerias de empresas privadas. 

Esta meta contribui com a meta 05 do Plano Nacional de Cultura.  

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 Desenvolvimento do projeto arquitetônico, hidráulico elétrico e de 

acessibilidade; 

  Desenvolvimento do projeto de impacto ambiental; 

 Estabelecimento de parcerias público privadas para busca de recursos 

financeiros; 

 Estabelecimento previsão na LOA e no PPA. 

 Estabelecer indicadores da cultura local 
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RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

 Projeto de edificação. 

 Projeto de acessibilidade. 

 Projeto de reforma e/ou adequação. 

PRAZO: ATÉ 2030. 

 

ESTRATÉGIA 13: Preservar, restaurar e proteger as áreas existentes com inovações 

do patrimônio histórico cultural através de recursos para a restauração e preservação 

destes patrimônios; 

AÇÕES:  

Criação de Lei de Proteção do Patrimônio Cultural de Tangará. 

 META 13: Descobrir meios de preservar os patrimônios históricos culturais; 

Esta meta contribui com a meta 05 do Plano Nacional de Cultura. 

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 Desenvolvimento do projeto de impacto ambiental; 

 Estabelecimento de parcerias público privadas para busca de recursos 

financeiros; 

 Estabelecimento previsão na LOA e no PPA; 

 Fazer palestra de conscientização junto aos munícipes reforçando a importância 

da valorização do patrimônio histórico- cultural. 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

 Projeto de edificação. 
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 Projeto de acessibilidade. 

 Projeto de reforma e/ou adequação. 

PRAZO: ATÉ 2024. 

 

ESTRATÉGIA 14: Valorizar os espaços físicos e estruturas com tombamento 

reestruturando em registro que possam ser reconhecidos como meios de Patrimônios 

públicos através de leis para outras gerações. 

AÇÕES: 

 Criar, conservar, preservar e valorizar o patrimônio artístico e cultural; 

 Estabelecer Leis de preservação de patrimônio histórico de Tangará; 

 Providenciar e organizar Leis de tombamento do Patrimônio cultural; 

 Registrar o Morro Agudo como patrimônio do Município, tendo em vista que 

pessoas de variáveis lugares usufruem do mesmo, para práticas do voo livre e outros 

esportes radicais; 

META 14: Criar leis que preservem as ações artísticas e culturais, onde possibilite a 

liberdade da população fazer uso fruto do mesmo. 

Esta meta contribui com a meta 01 do Plano Nacional de Cultura.  

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

  Desenvolvimento do projeto de impacto ambiental; 

 Estabelecimento de parcerias público privadas para busca de recursos 

financeiros; 

 Estabelecimento previsão na LOA e no PPA; 

 Desenvolvimento do projeto arquitetônico, hidráulico elétrico e de acessibilidade 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

 Projeto de edificação. 

 Projeto de acessibilidade. 
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 Projeto de reforma e/ou adequação. 

PRAZO: ATÉ 2024 

 

ESTRATÉGIA 15: Resgatar a utilização do uso de ervas medicinal das gerações 

passadas, promovendo capacitações que elevem os descendentes a dar continuidade a 

esse meio de recurso. 

AÇÕES: 

 Reconhecer os mestres de saber local; 

 Introduzir a Pastoral da saúde como parte desses mestres do saber; 

 Elaborar um registro para cada mestre do saber, para que dessa forma 

compartilhe os seus conhecimentos para gerações futuras; 

META 15: Contribuir para a valorização e reconhecimento dessas sabedorias.  

Esta meta contribui com as metas 04 e 06 do Plano Nacional de Cultura.  

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 Buscar recursos financeiros para adquirir panfletos, nota de jornais, palestras, 

entre outros meios para divulgação da importância de expandir e compartilhar esses 

conhecimentos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMETO DA META:  

 Recursos orçamentários previstos na LOA e no PPA. 

 Recursos financeiros. 

PRAZO: ATÉ 2024. 

 

PROPOSTAS, PROJETOS E AÇÕES SETORIAIS. 

1. Apoiar iniciativas em busca de recursos tais como a elevação de dotação 

orçamentária, o aprimoramento dos marcos legal, o fortalecimento institucional e o 

controle social. 

1.2. Consolidar a implantação do Sistema Municipal de Cultura - SMC, como 

instrumento de articulação para a gestão e profissionalização de agentes executores 
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de políticas públicas de cultura, juntamente com o Estado, a União e sociedade civil 

de acordo com o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SNIIC. 

 1.3. Estimular e acompanhar a constituição e fortalecimento de conselhos, 

conferências, fóruns e espaços de interlocução setorial, democráticos e transparentes, 

apoiando a ação dos fundos de fomento, acompanhando a implementação do Plano e, 

quando possível, criando gestão participativa dos orçamentos para a cultura.  

1.4. Estabelecer sistemas de integração de equipamentos culturais e fomentar suas 

atividades e planos anuais, desenvolvendo metas qualitativas de aprimoramento e 

atualização de seus modelos institucionais, dos seus focos setoriais de política 

pública consolidado com o plano no período de dez anos. 

1.6.  Fortalecer e implementar as políticas culturais setoriais visando à 

universalização do acesso e garantia ao exercício do direito à cultura, visando 

conforme elaboração do plano municipal de cultura.  

1.7. Consolidar a implantação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores 

Culturais - SMIIC como instrumento de acompanhamento, avaliação e 

aprimoramento da gestão e das políticas públicas de cultura, em consonância com o 

Estado e a União nos próximos dez anos. 

1.8. Ampliar e avaliar este Plano Municipal de acordo com os indicadores 

estabelecidos pelo Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais – 

SNIIC. No período de dez anos. 

1.9. Promover e aprimorar a divulgação dos programas, ações e editais públicos de 

apoio à cultura com parceria do privado e público. 

1.10. Avaliar o uso de editais e comissões de seleção pública com a participação de 

representantes da sociedade na escolha de projetos para destinação de recursos 

públicos provenientes do orçamento e da renúncia fiscal, garantindo regras 

transparentes e ampla divulgação. De acordo com o plano. 

 1.11. Incentivar o uso de editais pelas entidades financiadoras privadas, bem como 

por organizações não governamentais e outras instituições que ofereçam recursos 

para cultura, para ter recursos para manutenção e ampliação de projetos propostos. 

1.12. Ampliar à produção independente de conteúdos para rádio, televisão, internet e 

outras mídias, com vistas à democratização dos meios de comunicação e à 

valorização da diversidade cultural.  
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1.13. Fortalecer o Fundo Municipal de Cultura como mecanismo central de fomento 

da gestão e de atendimento ao público elaborando programas para o incentivo 

cultural com parcerias de programas onde viabilizam sua estruturação.  

1.14. Aderir aos programas de financiamento em conjunto entre as três esferas da 

Federação, por meio da manutenção do Fundo Municipal de Cultura.  

1.15. Aprimorar e ampliar os mecanismos de comunicação e de colaboração entre os 

órgãos e instituições públicas, sociais e institutos privados, de modo a sistematizar 

informações, referências e experiências acumuladas em diferentes setores do 

governo, iniciativa privada e associações civis.  

 1.16 Estabelecer programas específicos para setores culturais, principalmente para 

artes visuais, música, artes cênicas, literatura, audiovisual, patrimônio, museus, 

diversidade cultural e cultura digital, garantindo percentuais equilibrados de alocação 

de recursos para o incentivo em cada uma das políticas setoriais.  

 

  



 

 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1  

MAPEAMENTO CULTURAL DE TANGARÁ 

Material coletado entre março e novembro de 2019 

 

Planilha geral 

TANGARÁ- SC 

 

O Povoamento do Município teve início em 1910 com a abertura da Estrada de 
Ferro São Paulo - Rio Grande. Terminada a construção dessa ferrovia, levada 
a efeito pela empresa Brazilian Railways, a linha férrea margeou o Rio do 
Peixe, e em setembro de 1910 foi inaugurada uma estação construída para dar 
apoio logístico no KM 743, ou como diziam os trabalhadores "lá onde o rio é 
bonito", e como Rio Bonito ficou conhecida a localidade até o final de 1948, 
quando emancipou- se de Campos Novos e o novo município foi batizado 
como Tangará, em alusão a uma bela espécie de pássaro nativo. Passou a 
justificar o nome em função da índole alegre e festeira dos habitantes de Rio 
Bonito, para os quais todos os acontecimentos eram motivos para reuniões 
dançantes, cantorias e muita festa. O tangará (ave), também chamado de 
fandangueiro, tem o peculiar hábito de em grupos de oito a dez pássaros 
executar uma bela e curiosa coreografia, sempre acompanhando o canto 
estridente de um deles, o maestro.  

 

“Tangará “é um município brasileiro do estado de Santa Catarina, localizado na 
latitude 27 06 17” sul e longitude 51 14 50” oeste. Está a 641 metros acima do 
nível do mar. Tem uma área de 459,81 km2 e uma população de 8.748 
habitantes, conforme estimativa do IBGE.  

MIGRAÇÃO; Dos migrantes herdou-se costumes e tradições, como o cultivo de 
milho, uvas, fabricação de vinho, festas religiosas, danças e cantos. 

Tangará tem sua formação populacional baseada nas etnias italiana (cerca de 
80%) e alemã (cerca de 20%). 

POLÍTICA; A emancipação do município se deu em 1948, pela Lei n 247.  

ECONOMIA; Em Tangará predomina o minifúndio com o cultivo de lavouras 
temporárias, principalmente de milho, pela pecuária, notadamente suínos, aves 
e gado leiteiro, na produção de frutas, com destaque para a uva, maçã, 
pêssego, ameixa e nectarina. 

Na indústria, os setores de maior produção são o papeleiro e a vinicultura. 

TURISMO; O visitante encontrará em Tangará a culinária típica de seus 
fundadores, o turismo rural e uma das melhores localizações para a prática de 
voo livre.  

ANIVERSÁRIO; 19 de fevereiro de 1948. 



 

 
 

FUNDAÇÃO; 30 de dezembro de 1948. 

GENTÍLICO; Tangaraense.  

PREFEITO (A); Nadir Baú Dá Silva (2017-2020). 

UNIDADE FEDERATIVA; Santa Catarina. 

MESORREGIÃO; Oeste Catarinense. 

MUNICÍPIOS LIMÍTROFES; Pinheiro Preto, Videira, Ibiam, Monte Carlo, 
Fraiburgo, Campos Novos, e Ibicaré.. 

DISTÂNCIA ATÉ A CAPITAL; 400 km.  

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS. 

ÁREA; 390,000 km² [2018] 

POPULAÇÃO; 8.676 hab. IBGE 2019.  

DENSIDADE; 22,34 hab./km2 [2010] 

CLIMA; Mesotérmico úmido, com temperatura média anual de 18*C .  

FUSO HORÁRIO; UTC-3                                            

INDICADORES. 

IDH-M; 0,737 alto PNUD/2010. 

PIB; R$ 191 145,506 mil IBGE/2008. 

PIB per capita; R$ 22 143.83 IBGE/2008.   

 

 

PLANILHA DE MAPEAMENTO 

 

Festas/ procissões/ romarias/ celebrações populares/ jantares/ Feiras/ Mostras/ 
Eventos culturais 

NOME SEGMEN-
TO 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/ 
TELEFONE 

NASC. / 
FUNDAÇÃO* 

Festa de 
Santo 
Antônio 

Festa Aproximadamente em meados da 
década de 1920 já acontecia a 
comemoração da festa do 
Padroeiro. Santo Antônio, já 
padroeiro da capela, ficou sendo o 
padroeiro da matriz e da paróquia. 
Tangará, então Rio Bonito, em 
13/06/1926 realizou a festa de 
Santo Antônio com celebração da 
1º comunhão. A festa acontecia 
exatamente em 13/06 no dia do 
Padroeiro, mas aproximadamente 
a partir do ano de 2000, a 
tradicional Festa de Santo Antônio 

35321162 - 
Centro 

13/06/1926 



 

 
 

é realizada no segundo domingo 
do mês de junho, data esta que 
antecede o dia do padroeiro. No 
dia 13/06 decretado feriado 
municipal, sendo está a forma 
respeitosa para com o Padroeiro e, 
neste dia é realizada a celebração 
em comemoração a Santo Antônio. 
E a cozinha do Salão Paroquial 
vende pães, cucas, bolachas e 
doces, um mês antecedendo a 
festa.  

Festa do Boi 
no Rolete 

 

Festa Desde o ano de 2000 sempre no 
último domingo do mês de janeiro 
é realizado o Boi no Rolete em 
Tangará, na pousada Rancho 
Moinho Velho.  
O evento já tradicional, todo ano 
reúne mais de 800 pessoas, que 
prestigiam o sabor do boi assado 
inteiro no rolete. 

Rancho 
Moinho 
Velho  
35321545 ou 
999160673 

Ano 2000 

Festa do 
Colono e do 
Motorista 

Festa Acontece em 25/07 e acontece um 
ano no Lajeado e outro ano em 
Sede Dona Alice. Uma parceria 
entre comunidades que há muitos 
anos é realizada com excelente 
participação do público e sucesso 
de evento. 

Linha 
Lajeado 
Grande e 
Sede Dona 
Alice 

 

Festa de 
Nossa 
Senhora de 
Fátima 

Festa Acontece no mês de maio e essa 
festa é em comemoração ao início 
da comunidade com festa da 
padroeira e comemora-se também 
o dia das mães 

Passo da 
Felicidade 

 

Jantar 
Dançante 

Jantar Realizado no mês de fevereiro, o 
cardápio é sempre baseado na 
tradição italiana com massas e 
carnes e também com músicos 
regionais voltado a cultura 
gauchesca.  

Passo da 
Felicidade 

 

Tradicional 
Festa Colono 
e motorista 

Festa Acontece no mês de julho e é 
realizada a 38 anos em 
homenagem aos colonos e 
motoristas e é a maior festa da 
comunidade. 

Passo da 
Felicidade  

1981 

Ordenação 
do Padre Jair 

Celebração 
Religiosa 

20 anos Sacerdócio do Padre Jair São Miguel 1999 

Festa da 
Padroeira 
Nossa 
Senhora do 
Caravaginho 

Festa Festa em homenagem a Nossa 
Senhora do Caravaginho 
celebrada no mês de maio. 

Linha 
Caravaginho 

 



 

 
 

Festa de 
Nossa 
Senhora 
Aparecida 

Festa A comunidade faz a tradicional 
festa de Nossa Senhora Aparecida 
que acontece sempre no dia 12/10 
de cada ano. 

Bairro do 
Soque, Rua 
Francisco 
Nardi 

12/10/1988 

  Festa 
Floresta 
Caçador 

Festa Acontece no último domingo do 
mês de janeiro e último domingo 
de outubro. 

Floresta 
Caçador 

 

Festa em 
comemoraçã
o ao dia das 
mães 

Festa É comemorada no segundo 
domingo de maio. 

Bairro do 
Soque, Rua 
Francisco 
Nardi 

10/05/1998 

Festa 
sagrado 
Coração de 
Jesus 

Festa Festa religiosa Bracatinga 1943 

Bingo do 
Clube de 
Mães de 
Floresta 
Caçador 

Festa É realizado no segundo domingo 
de setembro 

Floresta 
Caçador 

 

Jantar 
Dançante  

Jantar Jantar promovido pelo clube de 
mães e quando o clube se istinguiu 
a comunidade deu segmento ao 
jantar que ocorre todo ano no mês 
de setembro. 

Passo da 
Felicidade 

 

Clube de 
mães de 
Santa 
Catarina 

Clube Conta com 11 sócias. Linha Santa 
Catarina 

12/06/1997 

Jantar 
dançante 
Caravaginho 

Jantar Celebrado no mês de agosto com 
parceria ao clube de mães. 

Linha 
Caravaginho 

 

Festa Nossa 
Senhora de 
Lurdes 

Festa Festa realizada todos os anos na 
comunidade. 

Linha Lurdes  1937 

Festa 
tradicional do 
Padroeiro da 
Sede dos 
Izidros “São 
Bom Jesus”  

Festa É realizada no primeiro ou 
segundo domingo de agosto, e 
momentos antes da celebração 
neste dia é feita uma singela 
procissão com o Padroeiro e após 
todos entram na igreja para a 
missa. 

Sede Izidros  

Recebimento 
de Santo 
Antônio na 
comunidade 
de São 
Paulinho 

Celebração 
Religiosa 

É realizada antes da festa de 
Santo Antônio no mês de junho. 

Comunidade 
São Paulinho 

 

Festa Festa A festa tradicional que conta São Marcos  



 

 
 

tradicional 
com 
procissão de 
São Marcos 

também com procissão, acontece 
sempre no último domingo do mês 
de abril. 
E neste ano de 2019, aconteceu 
em 28/04 com a programação do 
Reencontro dos antigos 
moradores. E em comemoração 
aos 30 anos de fundação da 
capela de São Marcos. 

Tradicional 
jantar das 
lasanhas 

Jantar O tradicional jantar das lasanhas 
acontece todo mês de agosto de 
cada ano. 

Linha Perotto 
Linho 

2000 

Mil Aves 
Maria 

Romaria Veio para o Linho a pedido de 
Olimpia Cendron e Helena 
Comachio por motivo de doença e 
idade. 

Linha Perotto 
Linho 

2014 

Festa 
Lajeado 
Grande 

Festa Realizada no mês de 
maio/dezembro 

Lajeado 
Grande 

 

Jantares e 
bailes de 
Lajeado 
Grande 

Jantar Realizada no mês de junho Lajeado 
Grande 

 

1998 

Novena em 
Honra a 
Nossa 
Senhora 
Aparecida 

Novena Essa novena acontece 9 dias 
antecedendo a festa de Nossa 
Senhora Aparecida 

Bairro do 
Soque, Rua 
Francisco 
Nardi 

12/10/1988 

Procissão em 
Honra a 
Nossa 
Senhora 
Aparecida 

Procissão A procissão acontece no dia da 
festa em 12 de outubro, um grupo 
saindo da igreja matriz e o outro de 
São Marcos, ambos se encontram 
na entrada do salão para então a 
realização da santa missa, e então 
seguindo com as demais 
festividades do dia. 

Bairro do 
Soque, Rua 
Francisco 
Nardi 

12/10/1988 

Festa Nossa 
Senhora de 
Lurdes 

Festa Acontece em fevereiro com 
procissão da capela atéa gruta. 

São Marcos 11/02/1946 

Missas e 
cultos em 
Lajeado 
Grande 

Celebração 
Religiosa 

Missa todo mês e cultos toda 
semana  

Lajeado 
Grande 

 

Festa da 
padroeira da 
comunidade 
de 
Bevilacqua 

Festa Festa da Padroeira Nossa Senhora 
das Graças que se realiza no mês 
de maio. 

Linha 
Bevilacqua 

 

Tradicional Festa A tradicional buchada acontece no São Aproximada
mente 20 



 

 
 

Buchada primeiro sábado de julho. Francisco anos 

Tradicional 
festa de São 
Francisco 

Festa Festa em honra a São Francisco, 
que acontece no último domingo 
de outubro ou no primeiro de 
novembro, variando de ano a ano. 

São 
Francisco 

 

Festa São 
João  

Festa A festa de São João é no mês de 
junho. 

Gramados 
dos Santos 

 
 
 
 
 

          
Tangarraiá 

 

Festa A festa tem como intuito principal 
resgatar a cultura das festas de 
São João, bem como unir as 
escolas do município em um único 
evento com apresentações 
culturais, venda de bebidas e 
comidas revertidas em prol das 
instituições de ensino. 

Praça Darcy 
Casagrande 

2016 

Festa Nossa 
Senhora dos 
Navegantes 

Festa A festa é no começo do mês de 
fevereiro. 

Gramados 
dos Santos 

 

Mostra de 
Dança  

Mostra A prefeitura de Tangará, através 
da Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, e Escola 
Profissionalizante Sibila Aurélia 
Fornazzari realizam a mostra de 
dança no mês de novembro de 
cada ano. 
E a oficina conta com 200 a 300 
alunos em apresentações 
envolvendo a oficina de dança do 
município. 
A mostra de dança teve sua 
primeira edição realizada em 28 de 
novembro de 2017, e surgiu da 
necessidade de um evento 
exclusivo para a modalidade, visto 
grande participação que estava 
registrada junto a Noite Cultural. 

Determinado 
o local a 
cada ano de 
realização do 
evento. 
3532 7478 

Início em 
28/11/2017 

Jantar clube 
de mães 

Jantar O jantar da comunidade e clube de 
mães é no mês de maio. 

Gramados 
dos Santos 

 

Mostra do 
Vinho 
Catarinense 

Mostra O ato também abre as festividades 
do Dia do Vinho no Estado 
comemorado no primeiro domingo 
do mês de junho. A abertura 
acontece em abril ou maio dos 
anos seguintes. 
A solenidade de lançamento da 
Mostra, com tradicional sangria do 
barril de vinho e degustação terá a 
participação de representantes das 
regiões produtoras, vinícolas, 

O local do 
evento varia 
intercalando 
as cidades 
de Tangará, 
Pinheiro 
Preto e 
Videira. 

2011 



 

 
 

vitivinicultura, autoridades 
estaduais e dos prefeitos dos 
municípios que integram a 
organização do evento. A 
prefeitura de Tangará, com apoio 
das prefeituras de Videira e de 
Pinheiro Preto, Sindivinho, Cresol 
e Gabinete do deputado Padre 
Baldissera participam do coletivo 
que organiza a Mostra desde sua 
criação em 2011. 

Festa São 
José 

Festa Festa em honra ao Santo  Gramado dos 
Lins 

 

Festa São 
Roque 

Festa Festa em honra ao Santo Gamado dos 
Lins 

 

Festa de são 
João das 
escolas 

festa Acontece todos os anos no mês de 
junho até meados de julho, em 
todas as escolas do município. 
Sendo que é realizada uma festa 
por final de semana (geralmente 
no sábado ou domingo à tarde). 
Com comidas e danças típicas. 

As 
festividades 
acontecem 
nas próprias 
escolas ou 
local de fácil 
acesso para 
a realização 
do evento. 

Evento 
realizado 
desde a 
fundação de 
cada escola 
respectiva. 

Café colonial 
da paróquia 
Santo 
Antônio 

Café 
colonial 

Acontece desde que é realizada a 
tradicional festa de santo Antônio 
no município. Sendo umas de suas 
programações antecedendo a 
festa. Geralmente no mês de maio 
de cada ano e, no antepenúltimo 
sábado do mês, à noite. 

Salão 
paroquial - 
Centro  

3532 1162 

Aproximada
mente 25 
anos. 

Festa em 
honra a 
Nossa 
Senhora 
Aparecida 

Festa/ 
romaria 

Festa que acontece todos os anos 
no dia 12 de outubro na 
comunidade. 

Linha 
Aparecida 

1946 



 

 
 

Evento 
Epagri: 
Arraial na 
Colônia 

Festa Neste ano de 2019 no dia 13 de 
julho, acontecerá a oitava edição 
da festa julina que já é tradicional 
no calendário de eventos da 
Associação das Senhoras 
Agricultoras de Tangará e este ano 
o Clube de mães e a comunidade 
do Linho que sediará o evento. O 
arraial terá a quadrilha do 
improviso, seguida do desfile de 
casais caipiras representantes do 
Clube de Mães, a pinha do palpite, 
serviço de bar e cozinha, e como 
de costume, o casal vencedor do 
desfile de casais sediará a festa no 
próximo ano. 

Comunidade
s a verificar 

2011 

Festa na 
comunidade 
de Santa 
Rosa 

festa Festa realizada na comunidade de 
Santa Rosa em comemoração a 
Padroeira. Acontece no 3º domingo 
do mês de agosto. 

Santa Rosa 1970 

Comunidades/Bairros/Loteamentos 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/
TELEFONE 

NASC. / 
FUNDAÇÃO 

Passo da 
Felicidade 

Comunidad
e 

Deu-se esse nome em virtude do 
nome de uma senhora chamada 
Felicidade Marques de Oliveira 
conhecida como “Veia cidade” que 
residia as margens do Rio Bonito 
onde os tropeiros vindos de 
Campos Novos á perdizes atual 
Videira passavam no Rio onde 
ainda não existia ponte, esse 
passe era próximo a casa da 
Senhora Felicidade a qual originou 
o nome. 
No ano de 1947 em seu inicio 
ainda Bela Vista uma comunidade 
auto suficiente pois tinha moinho 
de farinhas, loja comercial onde 
encontrava-se todos os utensílios 
que a população usava para a 
sobrevivência incluindo 
alimentação, vestuário entre 
outros, existia também farmácia, 

Passo da 
Felicidade 

1947 



 

 
 

sapataria, curtume, ferraria etc.  

São Miguel Comunidad
e 

Festa em comemoração a Nossa 
Senhora da Salete e do Padroeiro 
São Miguel, acontece no último 
domingo do mês de setembro. 

São Miguel 03/07/1966 

Colônia 
Muller 

Comunidad
e 

Fazem uma festa somente por ano 
que é em comemoração à Nossa 
Senhora Aparecida (Padroeira da 
Capela) a festa nunca acontece no 
dia. No primeiro Final de Semana 
do mês de outubro ou no terceiro a 
comunidade tem de 15 a 20 
famílias moradoras. 

Colônia 
Muller 

Aproximada
mente 1925 

Gramado dos 
Lins 

Comunidad
e 

Teve início por volta de 1940. E 
seu primeiro morador foi Virgilio 
Gonçalves Lins. 

Gramado dos 
Lins 

1940 

Leãozinho Comunidad
e 

Teve início por volta de 1920 com 
a chegada dos irmãos Ernesto, 
Afonso Osvaldo e Pedro Southier 
(de origem francesa), Manuel 
Bento (Maneco), Celestino Cassino 
Barroso, Pedro Serafim e outros. 

Leãozinho Aproximada
mente 1920 

Marari  Distrito Em 1943, com emancipação de 
Videira, parte do distrito de 
Espinilho é desmembrada para ser 
anexado ao território do novo 
município. A parte desmembrada 
de Espinilho era o território 
formado pela comunidade de Bom 
Principio, então próspero povoado. 
O Decreto- Lei número 941 criando 
o município de Videira cria também 
o distrito de Marari- (Bom 
Príncipio) desmembrado do distrito 
de Espinilho. 
E então Marari passou a pertencer 
ao Município de Tangará, quando 
este emancipado em 30/12/1948. 

Marari 1943 

Irakitan Distrito  Distrito foi instalado em 
24/01/1962.  
Os autores do projeto foram o Dr. 
Antonio Teixeira Pinto, Amadeu 
Nardi, José Grassi e Danilo 
Alexandre Fornazzari. 

Irakitan 24/01/1962 

Bracatinga – 
Sagrado 
coração de 
Jesus 

Comunidad
e 

A região que forma a comunidade 
de Sagrado Coração de Jesus era 
conhecida como fazenda Serafim e 
seu primeiro proprietário foi 
Joaquim Antunes de Lima que 
requereu a posse da terra em 3 de 
fevereiro de 1879; e depois foi 

Bracatinga 1930 



 

 
 

adquirida pela Colonizadora Piccoli 
em 1920. 
A partir de 1930, iniciou a 
comunidade com a chegada de 
vários imigrantes  de Rio Grande 
do Sul, seus primeiros moradores 
foram Diogo Antunes de Lima, 
Generoso Antunes de Lima, Mário 
Moreira dos Santos, João 
Sanches, Alcides e Bento Lins, 
João dos Anjos Antunes, Luis 
Parise e João Missola; entre 
outros. 
O nome Sagrado Coração de 
Jesus foi escolhido pela 
comunidade quando o Sr. Abel 
Scortegagna doou a imagem do 
Sagrado Coração de Jesus à 
capela. 

Caravaggio Comunidad
e  

Em 8 de dezembro de 1923 
chegava a família do Sr. Luiz 
Panceri que adquirira terras; que 
em cinco anos depois mais 
famílias chegaram e fixaram na 
região que hoje compreende a 
comunidade de Caravaggio. 
Em 26 de maio de 1929 (dia de 
Nossa Senhora do Cravaggio) 
como a maioria dessas famílias 
cultivavam os hábitos de seus 
ancestrais e entre eles o culto da 
fé, a religião não podia ficar 
deixada de segundo plano, após 
algumas divergências sobre o local 
da Igreja e a não participação de 
três das vinte famílias ali 
residentes e sobre liderança dos 
Srs. Luis Panceri e Augusto de 
Carli, foi construída e inaugurada a 
primeira capela com missa 
celebrada pelo Frei Humberto(de 
Joaçaba) e presença da banda 
Santa Cecília. 
Caravaggio conta com energia 
elétrica desde o final da década de 
40 e hoje possui telefonia rural na 
maioria de suas propriedades; e 
também a indústria Monte 
Carvalho tem suas instalações em 
Caravaggio. 

Caravaggio 08 de 
dezembro de 
1923. 

Sede Dona 
Alice 

Comunidad
e 

A região começou a ser povoada 
por volta de 1920 com o ex-sócio e 
amigo de Raymundo Piccoli, o Sr. 
Alberto Schmidt, cuja esposa, Alice 

Sede Dona 
Alice 

1920 



 

 
 

Schneider Shmidt, deu nome ao 
lugar.  
A comunidade é formada em sua 
maioria por descendentes 
alemães. 
As famílias pioneiras foram Jose 
Feitm, João Shuh, Augusto Roijer, 
Alfredo Wurtziuz, João Enzweiller, 
Carlos Fries, Jorge Froenhlich, 
Felipe Baches, Pedro Kuhhn, 
Reinoldo Hech, José Nunes, entre 
outros. A viúva Sibila Carolina 
Wurtzius Baches e José 
Grutzmann (primeiro freteiro) por 
tudo que fizerampela comunidade, 
jantamente com Jacob R. 
Maldaner, são considerados 
exemplos para todos. 

São Marcos Comunidad
e 

 Primeiro morador foi João 
Carletto, conforme escritura de 
terras registrada em 30/10/1920.A 
comunidade realiza festa em 
fevereiro, de Nossa Senhora de 
lurdes, onde sai uma procissão da 
igreja da capela e vai até 
proximidades, na gruta da 
comunidade, onde é celebrada 
missa. Também no mês de abril de 
cada ano acontece a tradicional 
procissão de são Marcos, sendo 
que esta tem saída da igreja Matriz 
de Tangará e vai até a igreja de 
São Marcos com celebração de 
santa missa e, segue com 
festividades durante todo o dia.  

Linha São 
Marcos 

25/04/1926 

Linha Santa 
Catarina 

Comunidad
e 

A comunidade faz duas festas 
durante o ano e um jantar. A 
tradicional festa acontece no fim do 
mês de novembro que é em 
comemoração a Santa Catarina 
padroeira da comunidade. 

Linha Santa 
Catarina 

Aproximada
mente 
década de 30 

Sede dos 
Izidros 

Comunidad
e 

É uma das três comunidades mais 
antigas do município e tem cerca 
de 120 anos.  
Sua atual igreja é a terceira da 
comunidade e o santo padroeiro da 
comunidade é “São Bom Jesus”, o 
Santo foi trazido a cavalo de 
cargueiro, ficou na comunidade e 
assim tempo depois consagrado o 
Padroeiro 

Izidros Aproximada
mente 1899 

Caravaginho Comunidad Foi fundada em 1954 por familiares 
que aqui residiam e outras que 

Linha 1954 



 

 
 

e vieram noas anos seguintes, os 
fundadores foram Olivino 
Mantoani, Albino Gemo, Primo 
Gemo, Albino Francescatto e mais 
tarde as famílias Titon, Taffarel, 
Casarin, Pelin, Crestani, Capoani, 
Gregolon, Menegon, Andreani, 
Conci e outras que ajudaram fazer 
história. 
Já no ano de 1955 foi construída a 
primeira igreja com a padroeira 
Nossa Senhora do Caravággio. E 
no ano de 1955 foi construída a 
primeira igreja com a padroeira 
Nossa Senhora do Caravaggio que 
foi doada pela dona Ana Mantoani. 
A primeira festa aconteceu em 
maio de 1956. 
Passou o tempo e algumas 
mudanças aconteceram, a igreja e 
o pavilhão antigos foram 
substituídos. No ano de 1988 foi 
construído o pavilhão e no ano de 
1994, a igreja atual foi construída. 
 

Tavares 

Gramados 
dos Santos 

Comunidad
e 

Em Gramados dos Santos 
moravam João Colombo, 
Francisco Muller, Nardico 
Gonçalves da Silva e Aureliano 
Gonçalvez da Silva, citados como 
os primeiros moradores, e em 
1927 Gramados dos Santos tinha 
seu time de futebol “O Combinado 
dos Onze”, cujo registro no cartório 
de Notas de Campos Novos custou 
“sete mil réis”. E também está 
entre as três comunidades mais 
antigas do município. 

Gramados 
dos Santos 
 

Aproximada
mente 1899 

São 
Francisco 

Comunidad
e 

A comunidade tem sua tradicional 
buchada no primeiro sábado de 
julho e a tradicional festa do 
padroeiro São Francisco que 
acontece no último domingo de 
outubro ou no primeiro domingo de 
novembro, variando de ano a ano. 

São 
Francisco 

1928 

São Paulinho Comunidad
e 

Formada por descendentes de 
italianos, as primeiras famílias 
moradoras foram a família Arcari, 
Alberti, Simionato, Galafassi, 
Bordignon e Perrazoli, preservando 
ainda nos dias de hoje as 
construções de suas casas dadas 
desde 1920 a 1965 sendo essas 

Linha São 
Paulinho 

1920 



 

 
 

as construções mais antigas. 
Trouxeram as primeiras mudas de 
parreiras. Roberto Arcari em 1924 
amassou com os próprios pés as 
primeiras uvas, fabricando e 
comercializando vinho até o ano de 
1934 em Rio Bonito, o mesmo 
resolveu fundar a primeira indústria 
de vinhos da nossa terra, a cantina 
Rio Bonito. 
As famílias que ali residem 
trabalham com diferentes culturas, 
mas os parreirais continuam 
predominando na comunidade. 
 E conta com celebração de missa 
uma vez por mês. 

 Linho Comunidad
e 

A imagem de Nossa Senhora da 
Saúde veio como presente da 
capela de Ibiam e foi doada por 
Maria de Lurdes Gomes. 

Linha Perotto 
Linho 
35322196 

1965 

Linha 
Aparecida 

Comunidad
e 

A comunidade faz somente uma 
festa no ano e acontece sempre no 
dia 12/10. 

Linha 
Aparecida 

12/10/1947 

Floresta 
Caçador 

Comunidad
e 

Festa na comunidade no último 
domingo de janeiro e último 
domingo de setembro. 

Floresta 
Caçador 

1954 

Bevilacqua Comunidad
e 

Tem 70 anos de fundação e tem 
como padroeira Nossa Senhora 
das Graças. 

Linha 
Bevilacqua 

1947 

Santa Ana Comunidad
e 

A comunidade conta com 05 
famílias residentes. 

Linha Santa 
Ana-Tangará 
984133239- 
Francelina ou 
Paulo Cruz 

Aproximada
mente 1959 

Presidente 
Castelo 
Branco 

Comunidad
e 

 Presidente 
Castelo 
Branco 

1968 

Santa 
Bárbara 

Comunidad
e 

Comunidade com 18 famílias. Linha Santa 
Bárbara 

1969 

Lageado 
Grande 

Comunidad
e 

A comunidade realiza missa uma 
vez por mês na capela, nos 
domingos cultos, realiza bailes e 
jantar no mês de junho e festa em 
maio e dezembro, que já se 
tornaram tradicionais na 
comunidade. 

Lageado 
Grande 

 

Santa Rosa Comunidad
e 

Primeiro morador o Sr. João 
Crespo. Em 1948 chegou a família 
Zamprone e tantas outras que, 
como os demais moradores, são 

Linha Santa 
Rosa 

1930 



 

 
 

de origem italiana. O primeiro 
nome foi Taquaruçu. A 
comunidade realiza a festa da 
padroeira no 3º domingo de agosto 
de cada ano. 

 Lourdes Comunidad
e 

Realiza se uma festa no segundo 
domingo de julho e outra em 
fevereiro e sua padroeira é Nossa 
Senhora de Lurdes. 

Lurdes 1937 

Loteamento 
Menegolla 

Loteamento Localizado na rua são Paulo. Rua são 
Paulo. 

Março/ 1993 

Loteamento 
Gilberto 
Pasetto 

Loteamento Localizado na rua são Paulo Rua são 
Paulo 

Outubro/199
2 

Loteamento 
Nivaldo 
Pasetto 

Loteamento Localizado na rua são Paulo Rua são 
Paulo 

Março/1993 

Loteamento 
Nelson 
Grassi  

Loteamento Localizado na rua Albino E. 
Menoncin 

Rua Albino 
E. Menoncin 

Setembro/20
01 

Loteamento 
Luciano 
Menoncin 

Loteamento Localizado na rua Ricieri Comachio Rua Ricieri 
Comachio 

Novembro/20
09 

Loteamento 
Novo 
Horizonte 

Loteamento Loteamento de proprietário 
Valdomiro Moreira, com 
aproximadamente 50 moradias 
estabelecidas ate o momento. 
Linha Petry. 

999500252  

Bairro  Bela 
Vista 

Bairro Rua Irmãos Pizzani, rua 07 de 
Setembro, rua Boa Vista, entre 
outras. 

Bairro Bela 
Vista 

LEI Nº 1.941, 
DE 08 DE 
DEZEMBRO 
DE 2009 
 
“CRIA, 
DENOMINA 
E DELIMITA 
PERÍMETRO 
DOS 
BAIRROS 
DA CIDADE 
DE 
TANGARÁ” 
 
 

Bairro Alto da 
Glória 

Bairro Concentra as ruas: rua Avelino 
Guerini, Rua Luiz Langer, Rua 
Pedro Sala, entre outras. 

Bairro Alto da 
Glória 

LEI Nº 1.941, 
DE 08 DE 
DEZEMBRO 
DE 2009 
 
“CRIA, 
DENOMINA 



 

 
 

E DELIMITA 
PERÍMETRO 
DOS 
BAIRROS 
DA CIDADE 
DE 
TANGARÁ” 
 

Bairro Centro Bairro Concentra as ruas: Majolo 
Simionatto, rua Benjamin Constant, 
rua Getúlio Vargas, rua Barão do 
Rio Branco, entre outras 

Bairro Centro LEI Nº 1.941, 
DE 08 DE 
DEZEMBRO 
DE 2009 
 
“CRIA, 
DENOMINA 
E DELIMITA 
PERÍMETRO 
DOS 
BAIRROS 
DA CIDADE 
DE 
TANGARÁ” 
 

Bairro Laje 
Grande 

Bairro Concentra as ruas: Rua Lage 
Grande, Rua Evaldo Scheffer, Rua 
Carlos Martelli, Rua Terebinto, Rua 
Eugênio Melotti entre outras. 

Bairro Laje 
Grande  

LEI Nº 1.941, 
DE 08 DE 
DEZEMBRO 
DE 2009 
 
“CRIA, 
DENOMINA 
E DELIMITA 
PERÍMETRO 
DOS 
BAIRROS 
DA CIDADE 
DE 
TANGARÁ” 
 

Bairro Frei 
Rogério 

Bairro Partindo do outro lado do Rio do 
Peixe, envolvendo  a Rua Júlio 
Fuganti, Rua Santa Maria, Rua Rio 
de Janeiro, Rua Anibal Martini, 
Rua Oswaldo Welter, Rua Pedro 
Otto Johan, Rua 03 de Outubro, 
Rua Rio Bonito, Rua José Grassi, 
Rua Emílio Bergamini, Rua 
Ricardo Martarello, Rua Teophilo 
Kuhn( do final da Rua  03 de 
Outubro até o final do terreno de 
Edgar Losch), e Rodovia SC 303 
até o Top Lanches. 

Bairro Frei 
Rogério 

LEI Nº 1.941, 
DE 08 DE 
DEZEMBRO 
DE 2009 
 
“CRIA, 
DENOMINA 
E DELIMITA 
PERÍMETRO 
DOS 
BAIRROS 
DA CIDADE 
DE 
TANGARÁ” 
 

Vila três de Bairro Partindo do final do terreno de 
Edgar Losch até o final da Vila três 

Vila três de LEI Nº 1.941, 
DE 08 DE 



 

 
 

outubro de outubro. outubro DEZEMBRO 
DE 2009 
 
“CRIA, 
DENOMINA 
E DELIMITA 
PERÍMETRO 
DOS 
BAIRROS 
DA CIDADE 
DE 
TANGARÁ” 
 

Distrito 
Industrial I 

Bairro Partindo do Top Lanches até o 
final do Perímetro Urbano do 
Município (sentido Ibicaré). 

Distrito 
Industrial I 

LEI Nº 1.941, 
DE 08 DE 
DEZEMBRO 
DE 2009 
 
“CRIA, 
DENOMINA 
E DELIMITA 
PERÍMETRO 
DOS 
BAIRROS 
DA CIDADE 
DE 
TANGARÁ” 
 

Distrito 
Industrial II 

Bairro Partindo do Bairro Lage Grande 
pela Rod. SC 455 até o Trevo de 
acesso a Linha Duas Pontes. 
Seguindo em frente pelo asfalto 
sentido Valpasa, Laticínios Tirol e 
Santapel, pela margem direita do 
Rio Bonito, sentido Monte Carlo. E 
pela margem Esquerda do Rio 
Bonito, onde se encontra os 
terrenos da Valpasa – onde será 
construída a Usina, seguindo pela 
margem esquerda da estrada 
passando pela Empresa 
Conduplast até o Rio Bonito. 

Distrito 
Industrial II 

LEI Nº 1.941, 
DE 08 DE 
DEZEMBRO 
DE 2009 
 
“CRIA, 
DENOMINA 
E DELIMITA 
PERÍMETRO 
DOS 
BAIRROS 
DA CIDADE 
DE 
TANGARÁ” 
 

Bairro Nossa 
Senhora 
Aparecida 

Bairro O bairro conta com o salão 
comunitário, uma igreja e gruta em 
honra a Nossa Senhora Aparecida. 
Realiza durante o ano festa em 
comemoração ao dia das mães, 
novena que antecede a procissão 
e a tradicional festa em 
homenagem a Nossa Senhora 
Aparecida. 

Bairro do 
Soque, Rua 
Francisco 
Nardi 

LEI Nº 1.941, 
DE 08 DE 
DEZEMBRO 
DE 2009 
 
“CRIA, 
DENOMINA 
E DELIMITA 
PERÍMETRO 
DOS 
BAIRROS 
DA CIDADE 



 

 
 

DE 
TANGARÁ” 
 
 

 

 

Salões comunitários/auditórios/ginásios 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/
TELEFONE 

NASC. / 
FUNDAÇÃO 

Ginásio 
Municipal 
Atílio 
Colombo 

Ginásio Local utilizado para a prática de 
esportes e eventos o município.  
Sua denominação entrou em vigor 
após a aprovação pela câmara de 
vereadores da lei número 
1475/2000, que foi sancionada 
pelo então prefeito Ernani Pedro 
Johann em 20 de dezembro de 
2000. 

Rua Eletivo 
Zanoto 

06/10/1979 

Salão da 
Capela da 
comunidade 
do Linho 

Salão da 
Capela 

Local de eventos da comunidade. Linha Linho Aproximada
mente ano 
de fundação 
da capela/ 
comunidade. 

Salão da 
comunidade 
de Colônia 
Muller 

Salão da 
capela 

Local de eventos da comunidade. 
Construído na década de 30 e 
reconstruído 1990. 

Linha 
Colônia 
Muller 

1930/1990 

Salão da 
comunidade 
de Santa Ana 

Salão da 
Capela 

Local de eventos da comunidade. Santa Ana Aproximada
mente ano 
de fundação 
da capela/ 
comunidade. 

Salão da 
Capela 
Gramado dos 
Lins 

Salão da 
Capela 

Local de eventos da comunidade. Gramado dos 
Lins 

1988 

Salão 
Comunitário 
Gramados 
dos Santos 

Salão da 
Capela 

Local de eventos da comunidade. Gramados 
dos Santos 

Aproximada
mente ano 
de fundação 
da capela/ 
comunidade. 

Ginásio de 
Esportes 

Ginásio Ginásio de esportes localizado no 
pátio da escola Zummer. 

Passo da 
Felicidade 

Aproximada
mente ano 
de fundação 
da capela/ 
comunidade. 

Centro 
Comunitário 
de São 
Marcos 

Centro 
Comunitário 

Está situado na capela de São 
Marcos 

São Marcos Aproximada
mente ano 
de fundação 
da capela/ 
comunidade. 



 

 
 

Antiga 

Escola de 

Gramado dos 

Lins 

Antiga 

escola 

Antiga escola cedida pela 

prefeitura para o clube de mães. 

Gramado dos 

Lins 

Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão da 

Capela do 

Passo da 

Felicidade 

Salão 

comunitário 

Local de eventos da comunidade. Passo da 

Felicidade 

Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Campo de 

Futebol 

Gramado dos 

Lins 

Campo Ginásio de esportes. Gramado dos 

Lins 

 

Salão Sede 

Dona Alice 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade. Sede Dona 

Alice 

Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão da 

comunidade 

de Caravágio 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade. Comunidade 

de Caravágio 

Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão da 

Comunidade 

Linha Avícola 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade. Linha Avícola Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão da 

capela da 

linha 

Aparecida 

Salão da 

comunidade 

Local de eventos da comunidade. Linha 

Aparecida 

Aproximada

mente 

1946 

Ginásio 

Linha 

Bracatinga 

Ginásio Ginásio de esportes (desativado). Linha 

Bracatinga 

 

Salão de 

Nossa 

Senhora 

Aparecida 

Salão da 

Capela 

Desde 1988 até a construção do 

atual salão, as festas aconteciam 

ao ar livre e nas dependências de 

um barracão de fumo localizado ao 

lado da igreja e atualmente o salão 

é o local de eventos do bairro. 

Bairro do 

Soque, Rua 

Francisco 

Nardi 

12/10/1997 

Salão da 

Capela de 

Santa 

Catarina 

Salão da 

Capela 

Local de eventos da comunidade Linha Santa 

Catarina 

28 de maio 

de 1933 

Salão da 

Comunidade 

de Floresta 

Caçador 

Salão da 

Comunidad

e 

Salão com dois pavimentos. Linha 

Floresta 

Caçador 

2004 



 

 
 

Salão da 

Comunidade 

da Linha 

Leãozinho 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade Linha 

Leãozinho 

Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão da 

Comunidade 

da Linha 

Fraidinha 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade Linha 

Fraidinha 

Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão da 

Comunidade 

de 

Bracatinga 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade Linha 

Sagrado 

Coração de 

Jesus – 

Bracatinga 

1978 

Salão da 

Comunidade 

São 

Francisco 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade Linha São 

Francisco 

Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão da 

comunidade 

de São 

Miguel 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade São Miguel               

1988 

Campo de 

Futebol da 

Linha Lurdes 

Campo Inter de Lurdes Linha Lurdes  

Quadra de 

Esportes 

Linha Marari 

Quadra Quadra de esportes Marari  

Quadra de 

esportes 

Bairro Bela 

Vista 

Quadra Quadra de esportes coberta Bairro Bela 

Vista 

 

Quadra de 

esportes do 

Colégio 

Mater 

Salvatóris 

Quadra Quadra e esportes coberta. Rua Rio 

Bonito, S/N 

Bairro Frei 

Rogério. 

3533 5498 

 

Salão da 

Comunidade 

de 

Caravaginho 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade Caravaginho Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão da 

Comunidade 

de Marari 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade Marari Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão da Salão da Local de eventos da comunidade Sede dos Aproximada



 

 
 

Comunidade 

de Sede dos 

Izidros 

Comunidad

e 

Izidos mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão da 

Comunidade 

de Irakitan 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade             

Irakitan 

Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão da 

Comunidade 

de Castelo 

Branco 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade Castelo 

Branco 

Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão da 

comunidade 

Lurdes 

Salão Salão da comunidade Linha Lurdes 1937 

Antiga escola 

Caravaginho 

Antiga 

Escola 

Ponto de encontro de reunião 

Clube de mães. 

Linha 

Caravaginho 

Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Salão Santa 

Barbara 

Salão 

comunitário 

Local de eventos da comunidade Santa 

Bárbara 

1969 

Salão da 

comunidade 

de Santa 

Rosa 

Salão 

comunitário 

Local de eventos da comunidade Santa Rosa Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

Ginásio 

Escola 

Crescer e 

Aprender 

Ginásio Ginásio para realização das 

atividades da Escola. 

Rua 

Henrique 

Martelli. 

A ser 

inaugurado 

em 03/ 02/ 

2020. 

Salão da 

Comunidade 

de 

Bevilacqua 

Salão da 

Comunidad

e 

Local de eventos da comunidade Bevilacqua Aproximada

mente ano 

de fundação 

da capela/ 

comunidade. 

 

 

Praças/áreas de lazer/espaços turísticos 

NOME SEGMENT

O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/

TELEFONE 

NASCIMENT

O/ 

FUNDAÇÃO 

Sucos 

Irmãos 

Alberti -

Danimel ( 

Espaço 

turístico 

Sucos Integrais Naturais/ Doces 

Artesanais 

Linha 

Caravágio:35

32 1325 

9 9043 2085; 

2009 



 

 
 

Circuito do 

Caravágio ). 

 

9 8436 9025; 

Donana 

Sucos e 

Doces 

Artesanais 

(Circuito do 

Caravágio). 

 Espaço 

turístico 

Veronice Rissardi Comachio e seu 

esposo Linéu Luiz Comachio que 

além de produzir vinhos coloniais 

também trabalham na produção de 

compota de figo e pêssego; 

também produzem geleias de uva, 

figo, maça e marmelo.  

Faz a tradicional figada, que é o 

cozinhar do figo bem maduro e 

fazer a então marmelada de figo. 

Está concorrendo ao “Selo 

Internacional” no doce de uva 

cascão, que é um resgate do doce 

armazenado na caixinha que dura 

de 2 a 3 anos. 

Quando o doce está quase no 

ponto é colocada a casca da uva e 

cozinhado por meia hora para ficar 

no ponto certo, por isso recebe a 

denominação de “Doce de Uva 

Cascão”. 

Linha 

Caravágio. 

 3532 1585; 

 9 9145 

0083; 

1999 

Parquinho 

praça de 

Tangará 

Área de 

Lazer 

Parquinho para as crianças 

brincarem 

Localizado 

no centro do 

município. 

 

Parque 

infantil 

Área de 

lazer 

Parquinho infantil localizado no 

espaço escolar da escola Zummer. 

Passo da 

Felicidade 

 

Parquinho 

das crianças 

Área de 

Lazer 

Parquinho para as crianças Localizado 

próximo ao 

Centro de 

Educação 

Tangaraense 

Mara Regina 

Simionatto 

 

Paradouro 

Andretta 

(Circuito do 

Caravágio). 

Espaço 

turístico 

Produção de mudas viníferas e 

paradouro (uvas) 

Linha 

Caravágio: 

3532 1084 

2019 

Sucos 

Perazzoli 

(Circuito do 

Caravágio). 

Espaço 

turístico 

Arcolino Perazzoli iniciou e passou 

para seu filho Felisberto, que hoje 

junto com sua esposa Lorena Klein 

e seu filho Antônio continua na 

produção. Estão na atividade há 80 

anos, trabalhando na produção de 

sucos, graspa doce e vinho tinto 

(Tinto e Niagara) fortificados.  

9 9200 5020; 

9 9136 2073; 

1939 

Sucos Nova 

Esperança 

Espaço 

turístico. 

Sucos Integrais Naturais/ Doces 

Artesanais 

3532 1129; 

991600288; 

1999 



 

 
 

(Circuito do 

Caravágio). 

9 9944 4015; 

9 9997 7939; 

Capela e 

Gruta Nossa 

Senhora do 

Caravágio 

(Circuito do 

Caravágio). 

Espaço 

Religioso 

espaço 

turístico. 

Nossa Senhora do Caravágio teve 

sua primeira aparição na Itália, as 

17 horas do dia 26 de maio, na 

cidade de Caravágio, no ano de 

1432. A fé e a devoção à Santa, 

chegaram ao Brasil junto com os 

imigrantes italianos, colonizadores 

desta comunidade, no final do 

século XIX. 

Linha 

Caravágio. 

1929 

Pousada 

Sítio São 

Pedro  

(Circuito do 

Caravágio). 

Hospedage

m/Restaura

nte/ espaço 

turístico 

 

Oferece a deliciosa comida da 

Nona, cardápio típico italiano, 

pesca em açúde, trilhas em meio a 

matas e plantações, campo de 

futebol suíço, área para camping e 

passeios de carroça. 

Linha 

Bracatinga: 

 9 9129 

8335; 

 9 8415 

8853; 

2004 

Rancho 

Moinho 

Velho 

Espaço 

turístico/ 

Hospedage

m e 

restaurante 

Salete e Nei Galafassi obtinham 

sua renda da agricultura, no 

entanto partiram para outra 

atividade. O casal foi 

aperfeiçoando e modernizando o 

local onde moravam e então 

idealizaram um salão para 

eventos. Um espaço acolhedor e 

aconchegante que aos poucos foi 

cativando a todos que por ali 

chegavam. 

Em Julho de 1997 realizaram o 

primeiro evento que foi uma festa 

de casamento.  

Após este, foram também criando 

e realizando seus próprios eventos 

como: café colonial, matinês, 

bailes, almoços e também jantares. 

No ano de 2000, a festa do Boi no 

Rolete que já acontece a 19 anos e 

tornou-se tradição do local; em 

2000 e 2001 acontecia ali também 

o Rodeio Country; de 1998 à 2005, 

realizava-se o Rodeio Crioulo; e 

além disso a recepção de eventos 

como: encontro de motos e som 

automotivo por ter um ótimo 

espaço  com área de camping.  

Hoje é a atual Pousada Rancho 

Moinho Velho. 

Linha Duas 

Pontes: 

 3532 1545; 

9 9916 0673; 

999160673 

1997 

Pousada 

Rancho 

Moinho 

Velho 

Hospedage

m/Restaura

nte/ área de 

lazer 

Gastronomia italiana, comida 

campeira em um Restaurante 

rústico, decoração que lembra os 

antigos desbravadores em suas 

Linha Duas 

Pontes: 

 3532 1545; 

999160673; 

2011 



 

 
 

(Circuito do 

Caravágio). 

cavalgadas. O local tem espaço 

para sediar eventos, almoços, 

jantares e matinês, possui ampla 

área de camping, trilhas ecológicas 

e pesca esportiva, conta também 

com 18 apartamentos, servem café 

da manhã para os hóspedes. A 

propriedade é referência para o 

acesso ao Morro Agudo. A 

pousada recebe excursões e, até 

estrangeiros. 

999160673 

Praça dos 

Monumentos 

Praça 

 

Contém nela os símbolos do 

município: A uva que representa o 

cultivo e a industrialização em 

larga escala e as bobinas de papel 

representando a indústria do 

município sendo o setor de maior 

produção. Em julho de 2018, foi 

finalizado o trabalho de 

revitalização na praça. Esse é um 

projeto permanente de ajuda 

humanitária e de serviço 

comunitário para revitalização de 

aspectos educacionais e culturais 

do nosso município, que mobiliza 

professoras e professores 

voluntários, membros de escolas 

municipais e estaduais do 

município de Tangará.  

Localizada 

na Rua 

Ademar de 

Barros 

25/11/2004 

Praça Darcy 

Casa Grande 

Praça/área 

de lazer 

Praça localizada próximo a 

prefeitura municipal e a avenida 

Irmãos Picolli. Local de passeio e 

em muitas das datas festivas 

acontece próximo do local desta 

Avenida 

Irmãos Picolli 

 

Cachoeira de 

São Miguel 

Espaço 

turístico 

 

Cachoeira localizada entre os 

terrenos de Miguel Duquesne, 

Rosalino Bandiera e Ciro Bandiera. 

Tem aproximadamente 60 metros 

de altura. 

São Miguel O que 

proporcionou 

a sua 

existência foi 

a própria 

natureza. 

Parquinho 

Linha São 

Miguel 

Praça/área 

de lazer 

Parquinho para as crianças na 

comunidade de São Miguel 

Linha São 

Miguel 

Alguns anos 

após a 

fundação do 

clube de 

mães. 

Aproximada

mente em 

1996. 

Cachoeira 

Santa 

Barbara 

Espaço 

Turístico  

 Santa 

Barbara 

1969 

 



 

 
 

Estação 

Ferroviária e 

Espaço 

Cultural Caio 

Pizzani 

Espaço 

Turístico 

Atualmente está localizado 

Secretaria de Turismo e 

Desenvolvimento Econômico. 

Espaço reservado também para o 

Observatório. 

 Centro do 

Município.  

    3532 7450 

Fundação: 

1919. 

Vinhos 

Carlitos 

Casa de 

Vinhos e 

produtos 

coloniais/ 

espaço 

turístico. 

Atua no ramo de Adegas, tendo 

neste estabelecimento vinhos de 

várias vinícolas deste município e 

região. 

Rua 

Francisco 

Nardi. 

35321387 ou 

35321594 

1999 

Vinícola 

Panceri 

Produção 

de Vinhos e 

o cultivo de 

uvas/ 

espaço 

turístico. 

Até 1990, quando a Vinícola foi 

fundada, Nilo Panceri e seus dois 

filhos, Celso e Luiz, 

tradicionalmente produziam vinho 

para o consumo próprio e tinham 

como principal atividade de cultivo 

das uvas para venda in natura. 

Mas a fim de garantir uma renda 

menos sazonal que a venda de 

uvas, que acontecia apenas uma 

vez por ano, decidiram 

industrializar e comercializar o 

produto. E assim os resultados 

positivos não tardaram a chegar e 

em 2005 a empresa foi a primeira 

vinícola catarinense a exportar, 

vendendo seus produtos para 

Praga, na República Tcheca e para 

a Carolina do Norte nos Eua. 

Linha 

Leãozinho 

Zona Rural, 

Tangará-SC 

(49) 3566-

7700 

Ano de 1990 

Vinícola 

Piccinin 

Produção 

de Vinhos e 

espaço 

turístico 

Cantina de vinhos artesanais, 

aproveitando a herança deixada 

pelos imigrantes italianos. A família 

Piccinin oferece os vinhos coloniais 

da região. 

Linha Santa 

Catarina, há 

03 Km do 

Centro do 

Município, 

3532 1092. 

991786800 

2006 

Vinícola 

Monte 

Vecchio 

Produção 

de Vinhos e 

espaço 

turístico 

Foi em Concorezzo, região de 

Lombardia, norte da Itália, que 

viveu Giuseppe Panceri. Em 1884 

desembarcou no Brasil, na cidade 

de Caxias do Sul/RS, trazendo o 

início da bela tradição da 

vitivinicultura da Família Panceri. 

Algum tempo depois, seu filho 

Luigi foi para a cidade de Rio 

Bonito, hoje Tangará/SC, trabalhar 

na agricultura. 

E após 118 anos, em novembro de 

2002 seguindo a tradição da 

24ifoide o bisneto de Giuseppe, 

Linha Duas 

Pontes. 

3532 2099 

Fundação 

em 2002. 



 

 
 

Jorge Panceri, fundou a Vinícola 

Monte Vecchio. 

Morro Agudo  Espaço 

turístico/ 

área de 

lazer. 

Possui 1.075m de Altitude e ótimas 

condições térmicas para a prática 

de Voo Livre, sediando Etapas 

Estaduais, Campeonatos Sul 

Brasileiro e Brasileiro de 

Parapente. Foi descoberto pelo 

aviador e piloto de asa delta, Raul 

Perine, de Erechim (RS). E está 

situado a 08 km do Centro da 

Cidade. É possível chegar ao topo 

do Morro a pé, de bike e moto. 

Através de trilhas, ou seja, pela 

estrada de acesso ao Morro, de 

carro. 

Morro Agudo Relacionado 

à natureza. 

Não se criou. 

Sempre 

existiu. 

Vinícola Dom 

Victorio 

Vinícola/Es

pa-ço 

turístico.  

Produção de vinhos e cultivos das 

uvas e na rotulação está 

discriminado Nono Roberto e 

Vinhos Arcari. 

São Paulinho 24/01/2005 

Granja São 

Vicente, de 

Irmãos Arcari 

Vinícola/Es

pa-ço 

turístico. 

Surgiu a granja São Vicente, de 

Roberto Arcari e filhos, porém 

deixou de existir aproximadamente 

no ano 2002 

São Paulinho 1954 

Vinícola 

Monte 

Carvalho 

Espaço 

turístico. 

Foi fundada em 20 de fevereiro de 

1958 com o nome de Natal e 

Albino Panceri e em 15 de abril de 

1967 altera para Granja Monte 

Carvalho Ltda. Onde a vinificação 

de uva ocorre através de métodos 

tradicionais aliados a tecnologias 

modernas. 

A visitação a Vinícola conta com a 

degustação de vinho. 

Rua 

Francisco 

Nardi, centro 

da cidade. 

Contato:  

ou 35322063 

20 de 

fevereiro de 

1958 

Cachoeira 

Salto Góes 

Espaço 

turístico. 

 

Cachoeira localizada no rio do 

peixe, com uma extensão de 

aproximadamente 45 metros. 

Rio do peixe Sempre 

existiu.  

Proporcionad

o pela 

natureza. 

Parque 

Natural 

Fritzen 

Espaço 

turístico e 

Área de 

lazer  

Piscina com água natural, açudes 

para pesca e lazer, campo de 

suíço, área de camping e local 

para alojamento e churrasqueiras, 

bar e restaurante. 

04 Km do 

centro da 

cidade, 

próximo a 

rodovia SC 

303. 

Telefone: 

35321215 

ramal 22 

 

Salão Scheid Espaço 

turístico/ 

Proporciona gastronomia colonial, 

passeios aos pomares de pêssego 

06 Km centro 

da cidade, 

15/05/1971 



 

 
 

área de 

lazer. 

e ameixa (colheita da época) e, 

sapecada de pinhão na grimpa, 

possibilidade de compras de 

vinhos, produtos coloniais, 

artesanais e frutas “in natura”, 

além desses realizam sofisticados 

e típicos bailes. 

rodovia SC 

303, Sede 

Dona Alice 

999476014 

99909-2910 

Pesque e 

Pague do 

Gotseling 

Área de 

lazer. 

 

Atendimento aos domingos. Serve 

porções de peixe frito, polenta frita, 

com arroz e saladas. 

É tradicional o almoço na sexta-

feira santa, com cardápio bem 

variado. 

Linha Petry 

9 99666901 

 

Museu da 

Vitivinicultura 

de Santa 

Catarina 

Espaço 

turístico. 

O Museu da Vitivinicultura de 

Santa Catarina guarda peças que 

contam com pouco dos 130 anos 

de imigração italiana em Santa 

Catarina e dos 80 anos da 

Vitivinicultura no estado. 

Dividido em três seções: 

Vitivinicultura, Imigrante e Família 

Panceri. O museu tem objetos que 

datam de 1900 e retratam o início 

da vida do imigrante nas terras 

catarinenses e o seu  

progresso, seja no cultivo de vinho 

ou em outras atividades. 

Linha 

Leãozinho 

S/N 

Celso 

Panceri 

9 9982 2220 

          2009 

Caverna na 

Linha 

Aparecida 

Espaço 

turístico. 

Informações concedidas pelo 

morador da comunidade da Linha 

Aparecida, José Pergher. Relata-

se que esta caverna foi descoberta 

por um caçador, o seu Oreste 

Campigoto que vivia nesta região, 

que por coincidência passou pelo 

local e avistou algo que chamou 

sua atenção. Algum tempo depois 

convidou um amigo, Fortunato 

Nardi e, os dois foram até o local. 

E a partir daí declaram ser 

realmente uma caverna. A mesma 

possui 30 metros de   extensão. 

Atualmente hoje está localizada na 

propriedade de Divo Rampon. O 

melhor acesso para chegar até a 

caverna é pela propriedade de 

Reinaldo Mendes, sendo que são 

400 metros a partir dali o seu 

percurso até a caverna. Conforme 

o que seu José comenta, a melhor 

hora para entrar nela é a partir das 

16 horas. Em dias úmidos, escorre 

Comunidade 

da Linha 

Aparecida 

9 9816 4065  

(Solange 

Pergher- filha 

de José 

Pergher) 



 

 
 

água dentro dela. Por fora da 

caverna existem árvores frutíferas 

(jabuticabas). Porém para ter o 

acesso a esta caverna, muitas 

melhorias serão necessárias. 

Latratoria Restaurante
/ área de 
lazer. 

Servem almoço de segunda a 
sexta e em algumas noites pizza. 

Rua 
Francisco 
Nardi 
35321467 

2017 

Pub Bar Bar/ área 
de lazer 

Estabelecimento apto a servir 
bebidas, pizzas, lanches e porções 
servindo de terça a domingo das 
17 horas as 23 horas. 

Irmãos 
Piccoli 

(49) 3532 
1398 

2009 

Big Lanches  Bar/ área 
de lazer 

Aproximadamente em 1986, os 
proprietários do estabelecimento 
eram os irmãos Curió e Chaleira, 
que permaneceram por 7 anos 
com as atividades do bar. 
Em 1993 e até os dias de hoje, 
quem assume o local e os 
trabalhos são os casais Salete e 
Sérgio Perozza e Isabel e  
Sendo que o local é conhecido 
pelos deliciosos lanches e Pizzas, 
que agradam muito os municípios 
e os visitantes, sendo o Big 
Lanches um referencial de 
Tangará para as pessoas que vem 
conhecer o município. 

  

Ginásio 
Municipal 
Atílio 
Colombo 

Ginásio/ 
área de 
lazer 

Local utilizado para a prática de 
esportes e eventos o município.  
Sua denominação entrou em vigor 
após a aprovação pela câmara de 
vereadores da lei número 
1475/2000, que foi sancionada 
pelo então prefeito Ernani Pedro 
Johann em 20 de dezembro de 
2000. 

Rua Eletivo 
Zanoto 

06/10/1979 

 

 

Igrejas/Manifestações religiosas 

 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/
TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 



 

 
 

Igreja Matriz 
de Santo 
Antônio 

Igreja Com a vinda dos Padres 
Salvatorianos para Videira em 
1931, a então Capela de Santo 
Antônio começou a ser atendida 
pelos Salvatorianos; os mesmos 
em 1939 residem em Tangará e é 
constituído o Curato (Quase 
Paróquia). Em 28 de abril de 1939 
o padre Romero Ganslmeier 
celebra o primeiro batizado neste 
curato, já em 29 de abril de 1939, o 
Cura, Padre Cecilio Geid realiza o 
primeiro casamento. 
Somente em 1952 é criada 
juridicamente a Paróquia de 
Tangará, que pertencia então à 
Diocese de Lages, porém 
atualmente a Paróquia faz parte da 
Diocese de Joaçaba. 

R. Santo 
Antônio 
Centro, 
Tangará – 
SC. 
Telefone 
para contato 
Casa 
Paroquial: 
(49) 3532-
1162. 
 

04/12/1960 

Procissão de 
São Marcos 

Manifestaçã
o Religiosa 

Essa procissão realizou-se pela 
primeira vez no dia 25 de abril de 
1944, dia dedicado a São Marcos e 
tinha como objetivo pedir proteção 
contra a “Epidemia da febre, 
conhecida como febre Tifoide” que 
já vitimara muitas pessoas na 
comunidade, e segundo registro da 
Ata Relatório, lavrada no livro 
Tombo da Paróquia de Santo 
Antônio em abril de 1944. Depois 
de realizada a Procissão não 
houve mais pessoas atacadas pelo 
mal e nenhum óbito e desde o ano 
de 1944, sempre no domingo 
anterior ou posterior, ao dia 25 de 
abril, é realizada a procissão de 
São Marcos, que percorre o trajeto 
da Igreja Matriz até a Capela de 
São Marcos.  

São Marcos 25 de abril de 
1944 

Gruta Nossa 
Senhora da 
Saúde. 

Capitel Foi fundada em 2012 com a 
imagem recolhida da antiga igreja 
que havia sido levada com a 
enchente. 
No primeiro domingo de cada mês 
é realizado um terço as 08:30 da 
manhã na gruta. 

Está 
localizada na 
entrada da 
lavragem 
Salto Góes. 

2012 

Capela São 
Paulo, linha 
São Paulinho 

Igreja Foi construída aproximadamente 
no ano de 1977, três anos após o 
cemitério de a comunidade ser 
construído, o mesmo era 
localizado mais no final da linha 
São Paulinho e depois transferido 
próximo a igreja. 

35321300 Aproximada
mente 1977 

Nossa 
Senhora da 

igreja Quem teve a ideia de por a 
imagem foi Dionizio Frizzo e os 

Linha linho 1966 Foi feita 
a primeira 



 

 
 

Saúde demais fundadores concordaram. festa com a 
imagem. 

Igreja 
Comunidade 
Luterana de 
Floresta 
Caçador 

Igreja Foi fundada no ano de 1954 e seu 
presidente é Rone Fuittschi e 
restaurada no ano de 2015 com a 
construção em madeira e 
arquitetura europeia. 

Localizada 
na 
comunidade 
de Floresta 
Caçador 

24/05/1954 

Igreja Linha 
Tavares 

Igreja Igreja católica Linha 
Tavares 

 

Igreja da 
Comunidade 
Luterana de 
Lajeado 
Grande 

Igreja Situada na comunidade de Lajeado 
Grande, com 86 anos de história, 
fundada no ano de 1933 e a 
responsável é Sônia Regert. 

Comunidade 
Lajeado 
Grande 

1933 

Igreja 
Lajeado 
Grande 

Igreja Igreja Católica Lajeado 
Grande 

1950 

Igreja 
Evangélica 
de Confissão 
Luterana de 
Tangará 

Igreja Foi fundada no ano de 1949 e 
atualmente a igreja está com 70 
anos e com o responsável 
Alexsandro. 

Rua Emilio 
Bergamine 
Frei Rogério  
991584491 

1940 

1° Igreja do 
Evangelho 
Quadrangula
r 

Igreja A Igreja do Evangelho 
Quadrangular é uma denominação 
cristã evangélica pentecostal, 
fundada nos Estados Unidos em 
1923; e em Tangará a Igreja do 
Evangelho Quadrangular foi 
fundada em abril de 1975 pelo 
Pastor Antônio Cardoso. 

Rua 
Juscelino 
Kubiscthek, 
117 

Abril de 1975 

Capela São 
João Batista 

Igreja A capela foi fundada em abril de 
1944 e inaugurada e benzida no 
dia 13 de agosto de 1944. 

Gramados 
dos Santos 

Abril de 1944 

Igreja 
Colônia 
Muller 

Igreja Sua Padroeira é Nossa Senhora 
Aparecida. A igreja foi reconstruída 
em 1970  

Colônia 
Muller 

1925/1970 

Igreja Sede 
Dona Alice 

Igreja A primeira foi construída em 1925 
e mais tarde destruída com um 
vendaval. A igreja era usada 
também como escola durante a 
semana. 
Já em 1933 foi construída em 
mutirão pela comunidade e 
inaugurada a nova igreja, neste 
período foi escolhido o padroeiro 
São José. Porém em 1959 uma 
nova igreja foi construída e até os 
dias atuais é o símbolo da 
religiosidade da comunidade 

Sede Dona 
Alice 

1925/1933 

Igreja da 
Comunidade 
de Fraidinha 

Igreja Capela da Comunidade Linha 
Fraidinha 

 

Igreja Linha 
Aparecida 

Igreja Padroeira Nossa Senhora 
Aparecida 

Linha 
Aparecida 

 



 

 
 

Igreja São 
Miguel 

Igreja Padroeiro São Miguel, fazem 
cultos todos os domingos, missas 
em alguns fins de semana. 

         São 
Miguel 

 

Capela de 
São Marcos 

Igreja Capela da comunidade              São 
Marcos 

25/04/1926 

     

      Igreja 
Santa 
Catarina 

Igreja Padoreira Santa Catarina Linha Santa 
Catarina 

27 de março 
de 1930 

Igreja 
Bracatinga 

Igreja Padroeiro Sagrado Coração de 
Jesus 

Bracatinga 17/09/1968 

Igreja 
Leãozinho 

Igreja Padroeira Santa Terezinha Leãozinho  

Igreja 
Bevilacqua 

Igreja Padroeira Nossa Senhora das 
Graças 

Bevilacqua  

Igreja Irakitan Igreja Seu padroeiro São Paulo Irakitan  

Igreja Santa 
Bárbara 

Igreja Padroeira é Santa Barbara Linha Santa 
Barbara 

1969 

Igreja Passo 
da Felicidade 

Igreja Igreja católica e a padroeira é 
Nossa Senhora de Fatima 

Passo da 
Felicidade 

 

Igreja 
Caravaginho 

Igreja Padroeira Nossa Senhora do 
Caravágio 

Linha 
Caravágio 

 

Igreja Santa 
Ana 

Igreja Padroeira Santa Ana  Linha Santa 
Ana 

 

Igreja 
Gramados 
dos Lins 

Igreja Padroeiro São José Gramado dos 
Lins 

 

Igreja 
Castelo 
Branco 

Igreja Sua padroeira Santa Luzia Castelo 
Branco 

1968 

Igreja Santa 
Rosa 

Igreja Sua padroeira Santa Rosa Santa Rosa      

Igreja Izídros  Igreja Padroeiro São Alberto Magno Izidros  

Igreja Marari Igreja Padroeiro São Alberto Magno Marari  

Igreja Linha 
Lourdes 

Igreja Igreja católica, sua padroeira 
Nossa Senhora de Lourdes 

Linha 
Lourdes 

1937 

Igreja 
Evangélica  

Igreja Igreja evangélica da comunidade Passo da 
Felicidade 

 

Missa em 
honra Santo 
Antônio 

Manifestaçã
o religiosa 

Todo dia 13 de cada mês é 
celebrada a missa em honra Santo 
Antônio as 19:30 na igreja Matriz 
de Tangará 

  

Capela 
Nossa 
Senhora do 
Caravágio 

Igreja Capela da comunidade. Caravágio 1929 

Capela de 
São 
Francisco 

Igreja Em 1923 foi construída uma igreja 
na terra em que foi doada pelo SR. 
Francisco Galafassi, sua 
construção aconteceu no mesmo 
ano pelas famílias Galafassi, 
Pasecolin e Pasccalin e Poggere. 
Em 1992 foi demolida e construída 
uma nova de alvenaria, o início da 

São 
Francisco 

1923 



 

 
 

construção aconteceu no dia 03 de 
junho de 1992º que contou com a 
ajuda de toda a comunidade, e sua 
nova inauguração aconteceu em 
novembro de 1993. 

Capela de 
Nossa 
Senhora 
Aparecida 

Igreja Sua padroeira Nossa Senhora 
Aparecida 

Bairro do 
Soque, Rua 
Francisco 
Nardi 

Aproximada
mente 1988 

Gruta Nossa 
Senhora 
Aparecida 

Gruta Esta gruta foi feita pela devoção 
das pessoas por Nossa Senhora 
Aparecida 

Bairro do 
Soque, Rua 
Francisco 
Nardi 

 

Recebimento 
da imagem 
de Santo 
Antônio nas 
comunidades 

Manifestaçã
o Religiosa 

Sendo realizada a peregrinação 
tradicional da imagem de Santo 
Antônio padroeiro de tangara, pelo 
interior, ele é recepcionado com 
celebrações e festas em mais de 
30 comunidades, de Tangará e 
Ibiam, que fazem parte da 
Paróquia Santo Antônio. 

Sem 
endereço 
fixo. 

Aproximada
mente 18 
anos. 

Capela Santa 
Clara 

Igreja O terreno onde está construída a 
igreja foi doado por herictor Marin, 
aproximadamente em 1996, para 
ser construída a mesma. Porém 
durante este tempo nada foi feito. 
Após aproximadamente 15 anos 
depois, uma pessoa tomou a frente 
e organizou toda a documentação 
para que pudesse ser construída 
esta igreja. Anteriormente neste 
local existia um barracão e dentro 
dele uma imagem de Santa Clara, 
onde as pessoas se reuniam e 
rezavam. No ano de 2011, a 
Capela começou a ser construída 
e finalizou-se em outubro de 2012. 
Desde lá é realizada missa uma 
vez por mês e todos os domingos 
à noite tem a celebração de Culto.  

Bairro Bela 
Vista 

Outubro/201
2 

  

 

Escolas/instituições de ensino/bibliotecas 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/
TELEFONE 

NASC. / 
FUNDAÇÃO 

Escola 
Básica Maria 
Luíza Osório 
Zummer. 

 Escola 
Municipal 

Foi criada pelo decreto lei n. 169 
de 18 de abril de 1973 e conta com 
o ensino fundamental e extensão 
Mater Salvatóris. 

Linha Passo 
da Felicidade 

3532 7483 

18 de abril de 
1973 

Centro de 
Educação 
Tangaraense 

Escola 
Municipal 

Teve início em 16 de março de 
1978, quando a Prefeitura 
Municipal de Tangará firmou 

Rua Barão 
do Rio 
Branco 

16 de março 
de 1978 



 

 
 

Mara Regina 

Simionatto.  

convênio com a Fundação 
Catarinense do Bem Estar do 
Menor- FUCABEM, para atender 
as crianças carentes do município, 
recebendo o nome de CEBEM- 
Centro De Bem Estar do Menor; e 
já em 1991 passou a dominar-se 
Centro Educacional Tangaraense- 
CETA. Conta com ensino 
Fundamental. 

Bairro Alto da 
Glória. 

3532 7469 

Centro de 
Educação 
Infantil 
Ângela 
Fuganti.  

Escola 
Municipal 

O centro de educação Infantil 
Ângela Fuganti foi inaugurado em 
31 de janeiro de 1990 e a partir do 
ano de 2014 o CEI Ângela passou 
a atender somente crianças de 
pré-escolar.  

Rua Barão 
do Rio 
Branco 

Bairro Alto da 
Glória. 

3532 7472 

31 de janeiro 
de 1990 

Creche Jane 
Maria Arcari 
Filippin. 

Escola 
Municipal 

Foi inaugurada em 03 de 
dezembro de 2013 e as atividades 
iniciaram-se em 2014; atendendo 
crianças de 04 meses à 04 anos 
incompletos.  

Rua Deonilo 
Rampon, S/N  

Bairro Bela 
Vista. 

3532 7471 

Inaugurada 
dia 03 de 
dezembro de 
2013. 

Escola 
Básica 
Professor 
João Jorge 
de Campos. 

Escola 
Estadual 

  Foi criada pelo professor 
Paschoal e teve início em 
26.04.1926 como escola municipal 
e em 1933 passa a ser escola 
isolada estadual. Em 1936 a 
escola Estadual de Rio Bonito é 
transformada em Grupo Escolar 
Professor João Jorge de Campos. 
Em 1971, pelo decreto 
08.02.71/10374 passou a Escola 
Básica Prof. João Jorge de 
Campos, com funcionamento de 
pré-escolar e ensino de 1° grau, do 
1º ao 9º ano. 

Rua Emílio 
Bergamine, 
197 – Bairro 
Frei Rogério. 

3533 5497 

26/04/1926 

Colégio 
Estadual 
Mater 
Salvatóris. 

Escola 
Estadual 

   No dia 11 de novembro de 1936, 
saíram as pioneiras Irmãs do 
Divino Salvador, da Alemanha, da 
cidade de Hamburgo, partindo no 
navio “Monte Pascoal” para 
fundarem colégios dessa 
Congregação no Brasil.  Em 
Janeiro de 1938 vieram três irmãs 
para Rio Bonito, hoje Tangará, 
para iniciarem sua missão 
evangelista e educadora. Eram 
elas: Irmã Renata Hevold, Irmã 
Rudolfa Boch e Irmã Felipa 
Stieber. 
Em 1939 as Irmãs deixaram de 
residir na Canônica e instalou-se 

Rua Rio 
Bonito, S/N 

Bairro Frei 
Rogério. 

3533 5498 

1939  
 
Atual 
endereço 
construção 
de 2007. 



 

 
 

numa casa que servia de igreja no 
morro Alto da Glória. Ali também 
instalaram a escola; Em 1942, as 
Irmãs Salvatorianas adquiriram um 
terreno e iniciaram a construção do 
prédio do Colégio Mater Salvatoris 
e no de 2007 se instalaram no 
atual endereço aonde residem até 
hoje. 

Biblioteca 
Pública 
Municipal 
Jorge 
Lacerda 

Biblioteca 
Municipal 

Espaço onde toda a população 
possa usufruir e terá cesso a 
informações através da leitura em 
livros. 

Rua Doutor 
Antônio 
Teixeira 
Pinto, 286 

3532 7478 

1990 

Apae- 
Associação 
pais e 
amigos dos 
Excepcionais 
de Tangará. 

 

 

Escola/ 
Entidade 

Foi fundada em 02 de abril de 
1987, mantenedora da Escola 
Especial “Padre Fridmundo”. 
A entidade é uma instituição 
Filantrópica e destina-se ao 
atendimento de pessoas com 
deficiências intelectuais e 
múltiplas, independentemente de 
credo, raça, cor ou posição social. 
A Instituição possui sede própria e 
sua estrutura física conta com 
salas de aula, banheiro adaptados, 
refeitório, laboratório de 
informática, videoteca, secretaria, 
cozinha, padaria, sala de dança, 
pátio coberto e clinica de 
reabilitação; conta também com 
uma quadra de areia, horta e 
academia ao ar livre.  

3532 1559 02 de abril de 
1987 

Escola 
Profissionaliz
ante Sybila 
Aurelia 
Fornazzari. 

Escola 

Profissionali
zante 

Foi criada em 17 de março de 
1992 pela lei municipal n. 1121 e 
foi uma iniciativa da Primeira Dama 
Sra. Henery Panceri (Reny). E 
assim a escola iniciou suas 
atividades em 23.03.1992. 
O nome desta Escola 
Profissionalizante é uma 
homenagem à artista Sybila 
Aurélia Fornazzari que iniciou suas 
atividades profissionais ( culinária, 
bolos e docinhos decorados) em 
cursos similar ao que era oferecido 
por esta escola. 
Neste ano de 2019 a escola 
oferece cursos como corte e 
costura, tricô e crochê, bordado 
geral e bordado flor de fita; 
na área de educação musical são 
oferecidos os cursos de violão, 

Rua Doutor 
Antônio 
Teixeira 
Pinto, 286. 
3532 7478 

17 março de 
1992 



 

 
 

violino,  acordeom e canto e coral; 
e a partir do ano de 2019 foi 
incluído as artes marciais como o 
tae-kwon-do.  
 

Escola 
Crescer e 
Aprender 

Escola 

Municipal 

Escola em fase de acabamento 
será inaugurada entre janeiro/ 
fevereiro de 2020. Terá o ensino 
fundamental. Uma escola com 
cisterna, energia solar e também 
será implantada na mesma, horta 
com compostagem. 

Rua 
Henrique 
Martelli. 

Telefone a 
ser instalado. 

Será 
inaugurada 
início de 
2020. 

 

 

 

Restaurantes/ hotéis/bares 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/
TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 

Latratoria Restaurante Servem almoço de segunda a 
sexta e em algumas noites pizza. 

Rua 
Francisco 
Nardi 
35321467 

2017 

Bolão 
Restaurante 
Eireli 

Restaurante Por muitos anos o Bolão era um 
clube que juntava jogos de Bocha, 
Bolão e carteados para os sócios. 
No ano de 1989, Joao Tesio 
Fiorese e sua esposa, estiveram à 
frente deste negócio a qual de 
início trabalhava somente com bar 
e lanchonete no atendimento ao 
público e assistência aos sócios 
que lá estavam para usufruir do 
espaço. 
Durante anos havia campeonatos 
de Bolão e Bocha onde vários 
municípios vinham a Tangará para 
participar e as equipes de bocha e 
bolão também se deslocavam a 
outras cidades para competições. 
Com o passar dos anos não houve 
mais investimentos por parte do 
Clube Recreativo nas canchas de 
bolão e bocha, assim como as 
pessoas diminuíram a prática 
desses esportes. 
Para tanto, a cancha de bolão já 
estava sem funcionamento há 
anos e com isso, com o passar do 
tempo João e sua esposa 
começaram a ampliar o ramo em  

Rua Maria de 
Lurdes Picolli 
Pizani 

1989 



 

 
 

restaurante que perdura até os 
dias de hoje. A família Fiorese 
ficou 29 anos à frente do bolão 
Restaurante. 

Bar do Costa Bar Claude Costa é o proprietário 
desse estabelecimento apto a 
servir bebidas, com espaço 
reservado a uma mercearia, onde 
as pessoas que residem próximos 
ao local podem comprar 
mercadorias de suas utilidades. 

Rua São 
Paulo, 
Tangará 
(49)9997756
82 

1997 

Churrascaria 
Tangará 

Restaurante A Churrascaria Tangará está 
atuando na atividade há 29 anos, 
sendo os proprietários Osvaldo e 
Inês Zarpelon; trabalhando de 
segunda a sábado e também dias 
de feriados menos na Sexta – 
Feira Santa, Natal e Primeiro de 
ano. 
Trabalham com serviços buffet, 
comida por Kg e também espeto 
corrido, contando sempre com a 
ajuda da família sem outros 
funcionários.  

Irmãos 
Piccoli,222 
35321072 

1990 

Bar Nelson 
Stiehl 

Bar Antigo hotel Rio Bonito, que em 
30/03/2019 completou 113 anos.  
Porém hoje é um bar, 
estabelecimento apto a servir 
bebidas com fundação neste ramo 
em 1955. 

(49)3532107
0 

1906 

Bar/ 
Mercearia/ 
Pensão Dona 
Heleninha 

Bar e  

Mercearia 

Dona Leni Ribeiro de Lima, 
trabalhou no mesmo 
estabelecimento com serviços de 
pensão por 25 anos (encerrando 
em 2012) e atualmente a atividade 
está mais voltada para Mercearia. 
Dona Heleninha assim como é 
conhecida por todos e está com 80 
anos de idade. 

Rua São 
Paulo 
35321824 
 

1987 

Oneda Bar Bar e 

Lanchonete                    

Iniciou com Hilário Agostini em 
1942 e em 1968 Leonardo assumiu 
o estabelecimento e permaneceu 
no comando da atividade e no ano 
de 2019 sua filha Leonice Oneda 
Baccim assume os trabalhos do 
bar, até hoje com referencial que é 
pastel e cafezinho. 

Irmãos 
Piccoli 

(49) 3532 
1243 

1942 

Pub Bar Bar  Estabelecimento apto a servir 
bebidas, pizzas, lanches e porções 
servindo de terça a domingo das 
17 horas as 23 horas. 

Irmãos 
Piccoli 

(49) 3532 
1398 

2009 



 

 
 

Bar do Raditi Bar O local é propriedade de Renato 
de Freitas e hoje está sob direção 
de Valdemir Vale. 

Rua 
Francisco 
Nardi; Bairro 
Nossa 
Senhora 
Aparecida 
999339325 

Aproximada
mente 1999 

Lanchonete 
do seu Zé 

Lanchonete Com vendas de lanches, pastel, 
polenta frita, peixe frito, pizza, 
entre outros. 
E aos domingos venda de 
maionese e galinha assada sob 
encomenda. 

COHAB 
35322334 

Aproxima-
damente 
2017 

Bar   e 

Lanchonete 

do Remi 

Bar Está a aproximadamente a 21 
anos na atividade. 

R. Ademar 
Barros, 155 – 
Centro - 

 Tangará, SC 
(49)9990377
39 

Aproxima-
damente 
1998 

 

Bar do 
Zamboni 

Bar Seus proprietários são Clair e Luci 
Zamboni e fundado no ano de 
1991, realiza todo ano o palpite da 
pinha, onde uma pinha vinha do 
Rio Grande do Sul, é exposta no 
balcão para que as pessoas façam 
a sua aposta de quantos pinhões 
há na pinha; realiza também 
encontro de amigos onde é servido 
brodo e realiza também todas as 
sextas feiras buchadas. 

Rua 
Francisco 
Nardi 

Outubro de 
1991 

Bar e 
Mercearia 
Thomé Ltda 

 Bar Seu proprietário é Ricieri Thomé Rua 
Francisco 
Nardi, 1670 
35321981 

1999 

Big Lanches  Bar Aproximadamente em 1986, os 
proprietários do estabelecimento 
eram os irmãos Curió e Chaleira, 
que permaneceram por 7 anos 
com as atividades do bar. 
Em 1993 e até os dias de hoje, 
quem assume o local e os 
trabalhos são os casais Salete e 
Sérgio Perozza e Isabel e  
Sendo que o local é conhecido 
pelos deliciosos lanches e Pizzas, 
que agradam muito os municípios 
e os visitantes, sendo o Big 
Lanches um referencial de 
Tangará para as pessoas que vem 
conhecer o município. 

Rua Ademar 
de Barros 
35322040 

Aproximada
mente 1986 

Bar do Bar Estabelecimento apto a vender Rua Ademar 2011 



 

 
 

Azulão bebidas. de Barros 
(49) 
991491511 

Bar e 
Restaurante 
França 

Bar e 
restaurante 

Está a 8 anos na atividade, 
estabelecimento apto a servir 
bebidas, lanches e de segunda a 
sexta serve também almoço. 

Rua 
Francisco 
Nardi 
988880624  

2011 

Bianchis Bar Bar Bar localizado no centro da vila. Passo da 
Felicidade 

 

Restaurante 
Ottos 

Restaurante Seu proprietário é Alisson de O. 
Otto e estão a cinco anos na 
atividade, servindo almoços. 

Rua 
Francisco 
Nardi 585 
998344322 

2014 

Bar do 
Pipoca 

Bar O bar é assim denominado pois o 
atual proprietário tem como apelido 
“pipoca”. 

Rua Frei 
Rogerio. 

 

 

 

Confeiteiras/produtores coloniais 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/
TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 

Angelo 
Sonda 

Produtor 
colonial 

Produz mel Linha Góes  

Clair Bridi Produtor 
colonial 

Produz açúcar mascavo, melado e 
rapadura. 

Linha Góes  

Itacir Spolti Produtor 
colonial 

Produz laranjas e ponkam  Linha Góes  

Hildo Graff Produtor 
colonial 

Produz pêssegos  Linha Góes  

Maria Inês 
Spolti 
Zanotto 

Confeiteira Há aproximadamente 12 anos 
Maria trabalha na produção e 
confeitaria de bolos e docinhos 

35321167 
Rua Padre 
Fridmundo,2
42 

2007 

Inacir da 
Roza 

Produtor 
colonial 

Produz uvas, laranjas e melão. Linha São 
Miguel 

 

Sérgio 
Antonio 
Alberti 

Indústria 
legalizada/ 
Produtor 

-Sucos Irmãos Alberti 
industrializado por “Suco São Carlo 
Ltda. Me” 
 

3532 1325 
 

2009 



 

 
 

colonial  

Jair e 
Veronica A. 
Carlesso 

Indústria 
legalizada/ 
produtor 
colonial 

-Mel Danimel “Coopafat” 
-Cachaça, graspa e licores 
artesanais 

35321325 2013 e 2015 

Veronice 
Alberti 
Carlesso 

Indústria 
legalizada/ 
produtor 
colonial 

- Doces de frutas Danimel (Suco 
São Carlo) 

35321325 2012 

Ilva Leidens Confeiteira Faz bolos e tortas Rua São 
Paulo  
35321592 

1999 

Mateus 
Galafassi 

Produtor 
Colonial 

Faz venda de produtos coloniais. Rua Manoel 
Ferreira 
Bastos 

1989 

Sergio 
Roberto 
Arcari 

Indústria 
legalizada/ 
produtor 
colonial 

Vinhos Arcari e Nono Roberto 
(vinícola Dom Victorio ltda me). 
Funciona na mesma propriedade 
em que o Avô Roberto Arcari, fez o 
primeiro vinho de Tangará e 
fundou a primeira vinícola do 
município. 

35321182 e 
991023310 

24/01/2005 
data de 
fundação da 
Vinícola Dom 
Victório Ltda 
Me 

Valcir 
Cassiano 
Barroso e 
Cleusa Maria 
Vieira 
Barroso 

Produtores 
coloniais e 
confeitaria 

Valcir e Cleusa estão a 8 anos na 
atividade de produção de verduras, 
hortaliças, frutas como pêssego, 
caqui, bergamota, laranja e uva.  
E Cleusa com a ajuda de seu 
marido produzem também bolo, 
bolacha, pão, broa de milho e 
salgadinho. 

Linha 
Leãozinho  
35650218 
999499070 

2011 

Derildes 
Panceri, 
Sílvia 
Gaspar, 
Silvia 
Stirman 

Confeiteira Coopera para os eventos da 
comunidade. 

 Sede dos 
Izidros 

Aproximada -
mente 5 anos 

Crotilde 
Cendron 

Confeiteira Coopera para os eventos da 
comunidade. 

Passo da 
Felicidade 

Aproximada- 
mente 6 anos 

Maria Motter, 
Lucila 
Pauletti, 
Anita Motter 

Confeiteira Coopera para os eventos da 
comunidade. 

Irakitan Aproximada -
mente 7 anos 

Rosangela 
Meireles, 
Daniela 

Confeiteiras
/ 

produtores 

Coopera para os eventos da 
comunidade. 

Linha Lurdes  



 

 
 

Rampon e 
Edir Zornita 

coloniais 

 

Crotilde 
Dalabrida 
Cendron 
Antonio 
Machado 

Confeiteiras
/ 

Produtores 
coloniais 

 

Produções de doces e salgados Passo da 
Felicidade 

 

Antônio 
Machado 

Produtor 
colonial 

Faz lanches (Toninho Lanches) Passo da 
Felicidade 

 

Lurdes 
Ferreira 

Confeiteira Faz massas Passo da 
Felicidade 

 

Agenor 
Bianchi 

Confeiteiras
/ 

produtores 
coloniais 

 

Faz salgadinhos de mandioca Passo da 
Felicidade 

 

Elizabete 
Anciutti 

Confeiteira Produz massas Passo da 
Felicidade 

 

Vicente 
Demori e 
Ciro Demori 

produtores 
coloniais 

 

Produtor de vinhos colonial, uma 
tradição familiar no plantio da uva 
e na produção de vinho artesanal 
herdada dos pais. 
Em 1991 ganhou o primeiro lugar 
no concurso estadual vinho 
colonial variedade Niágara; em 
1996 ganhou o primeiro lugar de 
vinho tinto variedade moscato 
Brailey; em 1999 terceiro lugar de 
vinho tinto seco; em 2003 segundo 
lugar de vinho tinto seco e em 
2005 o primeiro lugar na categoria 
tinto seco. 

Passo da 
Felicidade 

 

Valdir Pitti e 
Terezinha 
Pitti 

Produtor 
Colonial 

Produzem embutidos, geleias e 
doces 

Passo da 
Felicidade 

 

Leandro de 
Melo 

Produtor 
Colonial 

Faz queijos coloniais Passo da 
Felicidade 

 



 

 
 

Ivanir Rigo Produtor 
Colonial 

Produtora de queijos coloniais Passo da 
Felicidade 

 

Natal Alberti  Produtor Trabalha com verduras Gramados 
dos Santos 

 

Trio 
Terezinha 
dos Santos 
Rezert 

Confeiteiras 

 

Confeiteiras de bolos e produtos 
coloniais 

Lageado 
Grande 

1990 

Agenor Luiz 
Bianch  

Produtor 
Colonial 

Fabricação de conservas de 
legumes e outros vegetais, exceto 
Palmito. 

Linha Passo 
da Felicidade 

 

 

 

Clubes/entidades/associações 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/
TELEFONE 

NASC. / 
FUNDAÇÃO 

AABB 
Associação 
Atlética 
Banco do 
Brasil 

Associação Foi fundada em 12/10/1971 e está 
localizada na Linha Perotto no 
interior do município de Tangará. 
Contam atualmente com 191 
associados que juntamente com os 
dependentes legais somam uma 
família com mais de 750 pessoas. 
A sede social tem capacidade para 
eventos com até 370 pessoas, com 
bar, local de TV, cozinha, cancha 
de bocha e também uma 
churrasqueira interna separada do 
salão principal. Tem também 
piscina adulta e infantil com água 
aquecida e vestiários que 
funcionam no período de outubro a 
março no horário das 10as 22 
horas durante seis dias por 
semana pois n segunda nenhum 
espaço da AABB tem 
funcionamento. Conta também 
com um quiosque ao lado das 
piscinas e nas proximidades do Rio 
Bonito tem três barracas 
equipadas para reserva de 

Linha Perotto 
Interior de 
Tangará 

12/10/1971 



 

 
 

associados para que possam ser 
usadas para pequenos eventos. 
Para as atividades esportivas tem 
a disponibilidade de campo de 
futebol suíço, tênis de campo e 
quadra para vôlei de areia. 

Clube do 
Carlinhos 

Clube 

 

Iniciaram as atividades do clube 
com matinês e bailes e quando o 
campo ficou pronto começou os 
esportes com almoços e jantares.  
Hoje continua com as mesmas 
atividades esportivas em algumas 
datas, bailes, festas de aniversário, 
casamentos e formaturas. 
Além de terem tudo para 
decoração e buffet a pedido e a 
gosto do contratante. 

35321003 
999527756 
999527443 

Inaugurado 
dia 14 de 
agosto de 
2004. 

CTG 
Tropeiros da 
Esperança 

Associação No dia 10/08/1987 reuniram-se um 
grupo de 15 pessoas para 
fundação de um CTG- Centro de 
Tradições Gaúchas Tropeiros da 
Esperança e escolha do nome 
para o mesmo, além de 
composição da diretoria e 
aprovação de seus estatutos.  
Tendo os trabalhos iniciados sob 
direção provisória do Sr. Roberto 
F. da Silva e por unanimidade 
definindo o nome de “CTG 
Tropeiros da Esperança”.  
O CTG tem por finalidade cultivar 
os diversos aspectos das tradições 
gaúchas e de Santa Catarina como 
o folclore, a literatura, danças 
regionais e costumes; tendo 
também o propósito de pugnar 
pela presença dos motivos 
gauchescos em todas as 
manifestações do pensamento e 
da cultura; defender o patrimônio 
moral e histórico da região e 
auxiliar a luta por melhores 
condições do homem no campo. 
Atualmente está sobre diretoria de 
seu presidente Edson Luiz Piva  e 
sua equipe. 

Linha Linho 10/08/1987 

Morro Agudo 
Moto Clube 
Tangará 

Clube O Morro Agudo Moto Clube foi 
criado em 02 de outubro de 2001, 
como objetivo comum de promover 
a integração e o desenvolvimento 
regional através de eventos 
esportivos e culturais.  
Além de eventos esportivos como 

   Linha São 
Marcos 

 

02 de outro 
de 2001 



 

 
 

provas de enduro e Moto Cross, o 
clube também promove eventos 
sociais tais como: natal sobre duas 
rodas, onde os integrantes do Moto 
Clube que conta com 25 
associados, realizam a entrega de 
brinquedos para crianças carentes 
da cidade. O Moto Clube tem uma 
forte parceria na realização de 
eventos turísticos, através da 
abertura de trilhas, para etapas de 
Jeep Raid e participação nos 
campeonatos de parapente deste 
município. Promove atividades de 
recreação e lazer. 

Clube de 
Mães 
Sempre 
Alegre  

Associação Clube de mães. Atual Presidente: 
Ana Maria Backes Monfrói. 

Lageado 
Grande 

1998 

Clube de 
mães Nossa 
Senhora 
Aparecida 

Associação Nossa Senhora Aparecida tem 12 
sócias. Atual Presidente: Libera 
Aparecida Meneguel. 

Linha 
Aparecida 

21/10/1997 

Clube de 
Mães Nossa 
Senhora de 
Lurdes 

Associação Conta atualmente com 35 sócias. 
Atual Presidente: Rosalva 
Bevilaqua. 

Linha 
Lourdes 

1992 

Clube de 
mães Bairro 
Nossa 
Senhora 
Aparecida 

Associação Clube com 18 sócias. Atual 
Presidente: Vanderléia Siqueira. 

Salão da 
Capela 

Bairro do 
Soque 

15/11/2003 

Evento da 
área social 
da Epagri: 
Clube de 
Mães 

Associação O evento acontece no primeiro 
domingo de dezembro, em uma 
comunidade pré-determinada em 
reunião com a Exte sionista Social 
da EPAGRI junto com a 
Associação das senhoras 
agricultoras de Tangará e 
Representantes de todos os 
Clubes de Mães do município. 
Essa tradição foi iniciada em 1996 
com a criação da Associação das 
Senhoras Agricultoras. Neste ano 
de 2019, o Encontro de 
Confraternização dos Clubes de 
Mães será na comunidade de 
Gramado dos Santos no dia 01 de 
dezembro. A programação 
tradicional conta com a Santa 
Missa, almoço de confraternização, 
momento com as autoridades, 

Comunidade 
a verificar 

1996 



 

 
 

posse pública das Presidentes que 
exercerão mandato a partir de 1º 
de janeiro e atividades de lazer e 
entretenimento. 

Grupo 
Raízes 
Germânicas, 
atual Grupo 
Wundervald 

Associação O primeiro grupo chamado de 
Raízes Gêrmanicas da 
comunidade de Sede Dona Alice 
era ministrado pela professora 
Nelsi Fritzen, tendo Sirlene Regina 
Boesing como coreografa. Este 
grupo foi desativado em 1993. 
Atualmente podemos destacar o 
grupo de danças Wunderwald que 
enchem de emoção e alegria a 
quem assiste as suas 
apresentações. 

Sem 
endereço 
fixo. 

27 de abril de 
1989. 
 
 

Clube de 
Mães Santa 
Luzia 

Associação Clube de mães da comunidade. 
Atual Presidente: Salete Menegatt 
Rossato. 

São Marcos 25/05/1994 

Evento 
Epagri: 
Intercâmbios 
de Clube de 
Mães com 
troca-troca 
de sementes 
e mudas de 
plantas 
alimentícias, 
medicinais e 
ornamentais 

Associação São quatro eventos anuais, 
oportunidade para troca de 
saberes sobre as plantas, além 
das trocas de sementes e mudas 
propriamente dita. 

Comunidade
s a verificar 

2013 

Clube de 
Mães União 
de Floresta 
Caçador 

Associação Clube de mães da comunidade. 
Atual Presidente: Edith Passold. 

Floresta 
Caçador 

08/02/1998 

Clube de 
mães 
Primavera 

Associação Nele muitas atividades como 
cursos para adquirirem 
conhecimento, treinamentos nas 
diversas áreas, eventos de 
integração, esporte e lazer são 
realizadas com as participantes. 
Atual Presidente: Nilce Scheid 
Morche. 

Sede Dona 
Alice 

1993 

Sociedade 
Recreativa 
Rio 
Bonitense 

Clube Foi fundado em 10/03/1923 e sua 
primeira sede foi construída a rua 
XV de Novembro, hoje Avenida 
Irmãos Piccoli. 
Com o passar dos anos foram 
sendo incorporados ao Clube Rio 
bonitense outros clubes menores 
como o Clube de Casais “Passa 
Fome e Anda Gordas” a Sociedade 

Irmãos 
Piccoli 

(49) 3532 -
1626 

10/03/1923 



 

 
 

Musical Rio bonitense e a 
Sociedade da Banda Amor à Arte 
Rio bonitense. 

Clube de 
mães Nossa 
Senhora da 
Saúde 

Associação Iniciou com o convite da 
extencionista Édina Figueiredo 
através das reuniões com as 
mulheres da comunidade 
decidiram formar um clube. Atual 
Presidente:  Eliza Balbinott. 

Linha Linho 
 

1996 

Clube União Clube Clube onde é realizado 

festividades da comunidade. 

Lajeado 
Grande 

1955 

Clube de 

mães de São 

Miguel 

Unidas 

Venceremos. 

Associação Clube de mães da comunidade. 

Atual Presidente: Ivete Dotta 

Carminatti. 

São Miguel 1996 

Clube de 

mães 

despertar de 

Caravaginho 

Associação Clube de mães da comunidade. 

Atual Presidente: Mareliza Parisi 

Pellin. 

Linha 
caravaginho 

1996 

Associação 

das 

Senhoras 

agricultoras 

de Tangará 

Associação A Associação das Senhoras 

Agricultoras é uma entidade 

formal, oficializada em 1996 

declarada de utilidade pública e 

tem por objetivo prestar assistência 

social e cultural, beneficente, 

jurídica e de entrosamento entre os 

participantes.  Atual Presidente: 

Jucéli Pontel Pirolli Magnagnagno. 

Endereço é 
estabelecido 
pela 
extencionista 
da Epagri 
pois não tem 
endereço fixo 

Aproximada -
mente 1996 

Bombeiros 

de Tangará 

Associação O corpo de bombeiros de Tangará 

é composto por 40 bombeiros 

entre efetivos e voluntários, para 

atender os municípios de Tangará, 

Pinheiro Preto e Ibiam. 

Francisco 

Nardi 

Fundada em 

14 de 

dezembro de 

2012. 

Clube de 

mães Madre 

Paulina de 

Bracatinga 

Associação Clube de mães da comunidade.  

Atual Presidente: Diva Gemo 

Anzanello Scortegagna. 

  

Ipiranga Clube A Sociedade Ipiranga Futebol São Marcos 07/05/01939 



 

 
 

Futebol 

Clube 

Clube sempre foi grande 

incentivadora do esporte local. Sua 

equipe juvenil foi iniciada em 1991. 

Neste loca, salão, onde existe o 

clube é realizado eventos, como 

por exemplo: festas, bailes. 

Internacional 

de Lurdes 

Clube Time de futebol Linha Lurdes  

Clube de 

mães São 

José de 

Gramado dos 

Lins 

Associação Clube de mães da comunidade. 

Atual Presidente: Ines Gubiani 

Possera. 

Gramado dos 

Lins 

1996 

Corre 

Tangará 

Clube O grupo iniciou-se no dia 19 de 

fevereiro de 2018, após os 

integrantes participarem da corrida 

do município e se identificar pelo 

esporte. O grupo tem por objetivo 

levar o nome de Tangará para todo 

o estado de Santa Catarina e 

outros estados também. 

Não possui 

endereço fixo 

19 de 

fevereiro de 

2018 

 Clube de 

mães Santa 

Bárbara de 

Gramados 

dos Santos 

Associação Clube de mães da comunidade. 

Atual Presidente: Diles 

Magnagnagno Alberti. 

Gramados 

dos Santos 

1996 

Associação 

Anjos do Frei 

Associação Foi fundada por um grupo de 

voluntários em prol hospital, com o 

intuito de beneficiar a comunidade, 

seu lema é unido pelo trabalho, 

doando, amando e cuidando. 

Não 
possuem 
endereço fixo 

2016 

Lions Clube 

Tangará 

Clube Foi fundado em 19/06/2009, conta 

com 24 associados; o Lions Clube 

realiza diversas ações e 

campanhas, sendo a maior a 

Campanha da Visão e para 

Sem 
endereço 
fixo. Porém 
realizam 
suas 
reuniões em 
uma sala do 
prédio do 

19/06/2009 



 

 
 

concretizar estas e as demais 

ações, o Lions Clube de Tangará 

estabelece parcerias com a 

Direção e professores das escolas, 

com os pais, médicos, óticos e 

outras entidades; e seus recursos 

financeiros são arrecadados 

através da realização do Brechó do 

Lions e principalmente do bingo da 

visão.  Também promove 

anualmente ações e campanhas 

de promoção da paz entre as 

pessoas, saúde, meio ambiente e 

também de prevenção de 

acidentes de trânsito. 

antigo 
Colégio 
Matter 
Salvatóris. 

Acita Associação A Associação Comercial e 

Industrial de Tangará, ACITA, foi 

fundada em 14 de novembro de 

1958, é uma instituição sem fins 

lucrativos filiada a FACISC e tem 

como missão o desenvolvimento e 

o fortalecimento da classe 

empresarial de Tangará e Região. 

35321357 
Rua Doutor 
Antônio 
Teixeira 
Pinto 

14 de 
novembro de 
1958 

Clube Voo 

Livre de 

Tangará  

Clube O Clube de Voo Livre Tangará 

iniciou as atividades no ano de 

1988 com voos de asa delta, e 

hoje conta com 58 integrantes que 

contribuem para a realização de 

atividades desenvolvidas e 

manutenção do clube. 

Não 
possuem 
endereço fixo 

Fundado 
oficialmente 
em 1990 

Gaioleiros 

Tangará 

Clube Grupo de amigos fundada com o 

objetivo de reunir quem gosta de 

aventura, adrenalina e muito barro, 

promovendo off Road e trazendo 

ao nosso município gaioleiros de 

toda região. 

Não 
possuem 
endereço fixo 

 



 

 
 

Pastoral da 

Saúde 

Entidade Teve seu início em 1990 com 

cursos, já no ano de 1996 ficou 

localizada atrás da casa paroquial. 

Atualmente atua em uma sala no 

antigo colégio Mater Salvatoris, 

trabalham com chás, tinturas, 

argila, limpeza de ouvido, xaropes 

e mensagens.  

Rua Doutor 
Antônio 
Teixeira 
Pinto, 286 

1990 

Moto Clube 

Tangará 

Clube Foi fundado com desejo de um 

grupo de amigos, é uma entidade 

sem fins lucrativos, este presente 

em todo Sul dos pais participando 

de passeios, copa meio Oeste, 

copa serrana de Enduro Fim, copa 

Motocar de Enduro de 

Regularidade, levando consigo o 

nome do município e a cultura do 

nosso povo. 

Linha São 
Marcos 

05 de abril de 
2013 

Clube de 

mães Irmã 

Dulce de  

Santa Rosa 

Associação Clube de mães da comunidade de 

Santa Rosa. O clube trabalha em 

parceria com a igreja sempre 

auxiliando nas festividades. 

Atualmente possui 27 sócias 

ativas. Atual Presidente: Beatriz 

Pontel Pirolli. 

Comunidade 
de Santa 
Rosa 

1991 

Clube de 

mães 25 de 

novembro de 

Santa 

Catarina 

Associação Clube de mães da comunidade. 

Atual Presidente: Marilei  

Gumbowski Cherubini. 

Linha Santa 
Catarina 

 

Clube de 

mães Santa 

Terezinha de 

Leãozinho 

Associação Clube de mães da comunidade. 

Atual Presidente: Nilda Rampon 

Cendron 

Linha 
Leãozinho 

 

Clube de 

mães Flor da 

Associação Clube de mães da comunidade. 

Atual Presidente: Sandra de 

Marari  



 

 
 

Amizade de 

Marari 

Chagas. 

Associação 
dos 
moradores 
do Salto 
Góes  

(privado) 

Associação A associação é sem fins lucrativos, 
todos unidos por um bem comum 
como, por exemplo: poço artesiano 
que fornece água de boa qualidade 
para todos os sócios. 

Linha Góes. 
Telefone do 
presidente da 
associação: 
991089159 

05/18 

 

 

Livrarias/papelarias/gráficas/locadoras de vídeo/marcenaria/fotógrafos/comércio de 
aviamentos e tecidos 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/
TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 

Mercado de 
Tecidos 
Leão. 

Comércio 
de Tecidos. 

 A loja iniciou em 1973, onde hoje 
está localizada a atual Valesan 
Materiais de Construção. Na 
época, antecedendo onde era a 
loja Leão, era a antiga loja 
Gualtiero.  

 A Leão permaneceu ali por treze 
anos, sendo que em conversa 
entre o proprietário das Lojas Leão 
atualmente Valdir Dall Pizzol e o 
prefeito da época, Dirceu Arcari, foi 
possível adquirir o terreno onde 
atualmente está localizado o 
Mercado de Tecidos Leão.  

 E desde 1986, está é a sua 
localização.   

  Estabelecimento no ramo de 
venda de tecidos, roupas e 
calçados. 

Rua 
Francisco 
Nardi 

3532 1310 

1973/1986 

Comercial 
Sul Brasil 

Comércio 
de 
aviamentos 
e tecidos. 

Estabelecimento no ramo de venda 
de tecidos, aviamentos, roupas, 
calçados, presentes e materiais 
escolar. 

Rua Doutor 
Antônio 
Teixeira 
Pinto. 

3532 1507 

1990 

Francieli 
Fontana  

Fotografias 

Fotografia Estúdio de fotografias Rua Ademar 
de Barros 

9 9188 2628 

2009 

Foto Pilatti  Fotografia  Estúdio de fotografias 

É uma atividade que passou de 
geração á geração, veio por 
inspiração de seu pai Antônio 
Pilatti, que quando iniciou a família 

Rua 
Francisco 
Nardi 

3532 2323 

1976 



 

 
 

trabalhava como Policial em Ibiam, 
em decorrer do aumento da 
família, por ter 10 filhos para 
sustentar, partiu para a área de 
fotografias. Porém por um longo 
período continuou trabalhando 
como Policial em Ibiam e era 
barbeiro e fotógrafo em Tangará.  

Gráfica 
América 

Livraria Estabelecimento que vende 
presentes, material escolar e 
expediente. 

Avenida 
Irmãos 
Picolli,338 

3532 1349 

16/05/1972 

 

 

Mestres (sapateiro, alfaiate, costureira, benzedeira, artesã) 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/
TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 

Diolinda 
Zancanelli 

Benzedeira Mais conhecida por Dona Dioli, 
benze cobreiro com aliança de 
ouro. 

Linha Góes  

Maria José 
Antunes da 
Silva 

Benzedeira Maria está na atividade a 
aproximadamente 40 anos, benze 
cobreiro, aroeira, crianças 
pequenas pra susto e cólicas de 
recém-nascido. 

Rua; Ademar 
de Barros 
 

Aproximada
mente 1979 

Hedi Bolzani Benzedeira benze cobreiro, aroeira, crianças 
pequenas pra susto e cólicas de 
recém-nascido. 

São Miguel  

Laurinha L. 
Schneider 

Costureira Costureira a vários anos. Bairro do 
Soque 
999178811 

 

Amelia 
Zortéa 

Costureira Costureira a vários anos. Bairro do 
Soque 
35322261 

 

Alice Zortéa Costureira Costureira a vários anos. Bairro do 
Soque 
35321119 

 

Ivanilde 
Bottega 
Pergher 

Artesã Faz tricô e crochê  Linha 
Aparecida  
999694362 

 

Elisa Belini 
Balbinot 

Artesã Faz tricô e crochê  Linha Perotto 
35321571 

 

Ivanir 
Brugnarotto 
Galafassi 

Artesã Faz tricô e crochê  Linha São 
Paulinho 
35322310 

 

Nair Artesã Faz tricô e crochê  Alto da Gloria  



 

 
 

Duquesne 999403249 

Susi Mara 
Fritzen 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua; São 
Paulo 
999108422 

 

Carmen 
Rossatto 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: Laura 
Dhemer  
999299429 

 

Edilia Spolti Artesã Faz tricô e crochê  Rua: Boa 
Vista 
999278695 

 

Inês dos 
Santos 
Ceron 

Artesã Faz tricô e crochê  Jucelino 
Kubishck 
35321946 

 

Luzia Maria 
Rhoden 

Artesã Faz tricô e crochê  Lucia 
Schoffen 
99943842 

 

Terezinha 
Brand 

Artesã Faz tricô e crochê  Jucelino 
Kubischek 
991486260 

 

Alexandra 
Fantin da 
Silva 

Artesã Faz tricô e crochê  Bairro Frei 
Rogério 
991564952 

 

Iara 
Carminatti 

Artesã Faz tricô e crochê  999069608  

Clarice 
Chiesa 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: Emilio 
Bergamii 
989234325 

 

Carmen 
Rhoden 
Cantelli 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: Irmãos 
Pizzani 
999045292 

 

Sônia Regina 
Scheid 

Artesã Faz tricô e crochê  Francisco 
Nardi  
991093374 

 

Elisângela D. 
R. Zortea 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: Avelino 
Guerini 

 

Isabel  M. 
Schneider 

Artesã Faz tricô e crochê  Lajeado 
Grande 
999324597 

 

Fernanda Ap. 
de Souza 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: 21 de 
abril 

 

Eliane 
Regina 
Schneider 

Artesã Faz tricô e crochê  Lajeado 
Grande 
999974703 

 

Irilei 
Dalcortivo 
Rampon 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: Irmãos 
Pizzani 
999269135 

 



 

 
 

Ivone 
Terezinha 
Costa 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: 21 de 
abril 
35322327 

 

Leila 
Orzzatto 
Turella 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: Andre 
Vargas 
999343215 

 

Lúcia 
Macarello 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: Pedro 
Sala 
999582535 

 

Fabiana 
Lampir 
Coelho 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: Emelio 
Bergamini 
991273190 

 

Juliana 
Donati Kaffer 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: 
Francisco 
Nardi 
991259027 

 

Maria Souza 
da Silva 

Artesã Faz tricô e crochê  Jucelino 
Kubisheck 
998416788 

 

Neiva Manica 
Kerwal 

Artesã Faz tricô e crochê  Albino 
Menoncim 
999223253 

 

Divonete 
Masieiro 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: 
Francisco 
Nardi  
991521849 

 

Grazielli 
Belotto 

Artesã Faz tricô e crochê  Gramados 
dos Santos 
988212757 

 

Simone 
Cantelli 

Artesã Faz tricô e crochê  Gramados 
dos Santos 
991965435 

 

Jandira 
Salete D. de 
Oliveira 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: 
IrmãosMarin 
988192689 

 

Teresinha da 
Silva 
 

Artesã Faz tricô e crochê  Jucelino 
Kubishck 
999099874 

 

Edith 
Masieiro da 
Rosa 

Artesã Faz tricô e crochê  Rua: Irmãos 
Marin 
9984175922 

 

Sônia Regert 
Semin 

Artesã Faz tricô e crochê  Linha 
Lajeado 
Grande 
999003918 

 

Noeli Popp Artesã Faz Bordado    

Ivone Salete Artesã Faz Bordado   Rua: Luiz  



 

 
 

Grutzmam Panani 
       
999721853 

Dorvalina 
Bolzan de 
Almeida 

Artesã Faz Bordado  Rua; Boa 
Vista 
99965760 

 

Inês Piccinin 
Zarpelon 

Artesã Faz Bordado  Maria de 
Lurdes 
Samistraro 
Picinim 
35321072 

 

Ivete Zortéa 
Berta 

Artesã Faz Bordado  Linha: São 
Marcos 
35621241 

 

Ires G. 
Regert 

Artesã Faz Bordado  João 
Comachio 
991740661 

 

Dirce Balen 
Berta 

Artesã Faz Bordado  Linha: São 
Marcos 
35621441 

 

Luiza Rissi 
Andretta 

Artesã Faz Bordado  35321059  

Elisangela 
Dalmolim R. 
Zortea 

Artesã Faz Bordado  Rua: Avelino 
Guerini 
99048649 

 

Alexandra 
Fantin da 
Silva 

Artesã Faz Bordado  Rua; Anibal 
Martini 
991564952 

 

Maria Teresa 
Leidens 

Artesã Faz Bordado  Rua: São 
Paulo 
35321417 

 

Santina 
Gomes de 
Almeida 

Artesã Faz Bordado  Rua: 
Francisco 
Nardi 
999705345 

 

Terezinha 
Carletto 
Galafassi 

Artesã Faz Bordado  Linha: São 
Franciso 
984190931 

 

Ivanir 
Terezinha 
Picinim Graff 

Artesã Faz Bordado  Linha: São 
Francisco 
99411978 

 

Elisabete 
Terezinha 
Boesing 

Artesã Faz Bordado  Colonia 
Muller 
991524028 

 

Inelce Balen Artesã Faz Bordado  Rua: 
Francisco 
Nardi 

 



 

 
 

35321761 

Inês dos 
Santos 
Ceron 

Artesã Faz Bordado  Juscelino 
Kubische 
35321946 

 

Neide Izabel 
Dallegreve 

Artesã Faz Bordado  Rua: Getulio 
Vargas 
991246826 

 

Soniamar 
Silveira D. 
Marciniak 

Artesã Faz Bordado  Rua: João 
Menezes 
99375961 

 

Elisabeth 
Parizzi da 
Silva 

Artesã Faz Bordado  Rua: Anibal 
Martini 
999002294 

 

Ivaneide 
Samistraro 
Soares 

Artesã Faz Bordado  Rua: José 
Antonio 
Leitão 
998347942 

 

Sandra Berta Artesã Faz Bordado  Linha: São 
Marcos 
999409707 

 

Marisa de 
Souza Silva 

Artesã Faz Bordado  Rua: Sete de 
Setembro 
991500509 

 

Nelci Jung 
Boesing 

Artesã Faz Bordado  Rua: Manoel 
Ferreira 
Bastos 
999273143 

 

Neuza Maria 
Manica 

Artesã Faz Bordado  Rua: Albino 
Menoncim 
999627169 

 

Marinês 
Ventorim 
Zortéa 

Artesã Faz Bordado  Rua: 
Francisco 
Nardi 
991322030 

 

Ivanice Ana 
Schlindwein 
Hetzler 

Artesã Faz Bordado  Rua: 
Senador 
Carlos 
Conder Reis 
991751737 

 

Dirce Olivete 
Pretto 
Panceri 

Artesã Faz Bordado  Linha: 
Leãozinho 
35926701 

 

Terezinha 
Galafasi 

Artesã Bordado em fita, crochê São 
Francisco 

 

Claudia Rosa 
Zanela 
Gusatto 

Artesã Faz Bordado  Rua: 
Francisco 
Nardi 

 



 

 
 

91914097 

Marlene 
Maria 
Valdemarca 

Artesã Faz Bordado  988158228  

Terezinha 
Slongo Brand 

Artesã Faz Bordado  Rua: Jucelino 
Kubisheki 
99847394 

 

Flávia Zardo Artesã Faz Bordado  Rua: São 
Paulo 
9985028171 

 

Cléia Adriane 
da Silva 
Benetes 

Artesã Faz Bordado  Rua; Vilmar 
Argenton 
984123459 

 

Maria de 
Lurdes 
Valdemarca 

Artesã Faz Bordado  Rua; Júlio 
Fuganti 
35321133 

 

Noeli 
Aparecida 
Fernandes 
Popp 

Artesã Faz Bordado  Rua; 
Raimundo 
Feijó Gaião 
998133753 

 

Ilari Jung 
Popp 

Artesã Faz Bordado  Bairro do 
Soque 
999072952 

 

Inês Oliva 
Guzzi 
Wegner 

Artesã Faz Bordado  Rua; Roberto 
Felix da Silva 
991284033 

 

Cleide 
Aparecida 
Rubini dos 
Santos 

Artesã Faz Bordado  Linha; Santa 
Gema 
998240300 

 

Cleide 
Aparecida 
Rubini dos 
Santos 

Artesã Faz Bordado  Linha; Santa 
Gema 
998240300 

 

Cristina Sueli 
Ceron 

Artesã Faz Bordado  Rua; 
Francisco 
Nardi 
991130996 

 

Salete 
Menegatt 
Rossato 

Artesã Faz Bordado Linha; São 
Marcos 
991242236 

 

Salete 
Justina 
Zamprone  

Benzedeira Benze de cobreiro, bicha, mau 
jeito, tirar sol/lua da cabeça, 
resipela 

Rua; Emilio 
Bugamini 77, 
Bela Vista 

35321015  
Atua a 
aproximada -
mente 20 
anos 

Vinanda 
Blodorn 

 Benzedeira Benze criança e adultos de 
erisipela, cobreiro, dor de cabeça, 

Rua; 
Caravagio, 

31624272  
Atua a 60 



 

 
 

coluna. Lage Grande anos 

Noeli Popp Costureira Realiza costuras em geral Bairro do 
Soque 
991372599 

 

Altiva Benzedeira Benze de cobreiro, bicha, mau 
jeito, tirar sol/lua da cabeça, 
erisipela 

Rua; São 
Paulo 

 

Nelsi Jung 
Boesing 

Costureira/ 
artesã 

Realiza costuras em geral Bairro do 
Soque 
998408380 

 

Ester Artesã  Bairro do 
Soque 
998268607 

 

Claudete 
Rinaldi 

Costureira Realiza costuras em geral São Miguel  

Lorena 
Dalbosco 

Benzedeira benze crianças pequenas pra 
susto e cólicas de recém – nascido 

São Miguel  

Veroni Maria 
Rhoden 

Costureira Realiza costuras em geral Rua; Irmãos 
Pizzani, 207 
35321154 
(49)9990046
49 

 

Amélia 
Donatti 

Costureira Realiza costuras em geral Rua; Boa 
Vista, S/N 
(49)9996181
02 

 

Elisabete Ap. 
Pirolli da 
Silva 

Costureira Realiza costuras em geral Rua; São 
Paulo,838 

 

Teresinha 
Ceroni 

Costureira Realiza costuras em geral Rua; 
Caravagio,21
8 
Bairro Laje 
Grande 

 

Anair Slongo Costureira Realiza costuras em geral Rua; Ademar 
de Barros, 
195 
998171797 

 

Ateliê Arte e 
Encanto 

Artesã Adriana Menoncim começou 
trabalhando com bolsas artesanais 
em couro, onde fazia dês da 
modelagem, costura e 
acabamento, a aproximadamente 
12 anos atrás, porém ela conta que 
aí começou entrar muita bolsa 
sintética e ela não conseguia mais 
competir com elas devido ao valor, 
e com isso resolveu iniciar a 
pintura em caixas de MDF, fez um 

Rua; Ademar 
de 
Barros,117 – 
centro 
999231071 
 

Aproximada -
mente 2007 



 

 
 

curso básico de pintura e está até 
hoje nessa área. A uns 5 anos 
atrás trabalhava em casa e então 
apareceu a chance de abrir a loja 
mais no centro e lá iniciaram à 3 
anos em 15 de agosto de 2016. 
Produzem as caixas, deixam 
prontas para revenda e além de 
fazerem guirlandas, pesos de 
porta, porta chaves, quadros 
simples e de arte francesa, 
mandalas e peças por 
encomendas. 

Ivete Amaral Costureira Realiza costuras em geral Rua; 
Francisco 
Nardi 
(49) 
999928224 
 

 

Dulcino de 
Freitas 

Artesão Está a 03 anos na atividade, faz 
arte em madeira, construção de 
capelinhas e casinhas de 
diferentes tamanhos para 
decoração. 

Rua; Ademar 
de Barros 
991491511 

2016 

Lurdes Dal 
Bosco 
Zarpellon 

Costureira Está na atividade a mais de 20 
anos 

Rua; Luíz 
Langer,45 
998402425  
 

1996 

Inês Casarin 
Gemo 

Artesã Faz crochê Caravaginho  

Ana Paula 
Pires de 
Camargo 

Artesã Faz crochê, costura e pintura.   

Rosália 
Guarino 

Artesã Faz Peti ork, costura, tricô, pintura, 
biscuí, papel marchê, técnica do 
filtro de café, bordado, bainha 
aberta, entre outros. 

Rua; são 
Paulo, 817 

1979 

Alzira Ceroni Benzedeira    Diversos benzimentos Linha Lurdes  

Divo Backes Costureiro e 
artesã 

Costureiro e artesão de tapetes 
com uso doméstico  

Lajeado 
Grande 

Costureiro 
1987 e 
Artesão 1995 

Tais Cristina 
Colette 

Artesã Artesã de bordados para uso 
doméstico 

Lajeado 
Grande 

2006 

Iris Ludckr Benzedeira Benzedeira Lajeado 
Grande 

1970 

Ivanilde 
Bottega 
Perher 

Artesã Faz Tricô e crochê Linha 
Aparecida 

 



 

 
 

Romeu 
Massoco 

Marceneiro Marceneiro Linha Lurdes  

Dona Benta 
Moreira e 
Dona Maria 
dos Prazeres 

Benzedeira Benzedeiras Passo da 
Felicidade 

 

Rosa Mioreli Benzedeira Com o Rosário, vermes. É uma 
simpatia que veio da família. 

Linha 
Perotto- 
Linho 

Aproximada -
mente 1989 

Maria Salete 
Zanella 

Costureira Realiza costuras em geral. Rua; São 
Paulo 

Aproximada -
mente 40 
anos. 

Maria Alves 
Ribeiro 

Benze-deira Faz benzimentos de: quebrante, 
arca caída, cobreiros, costura mal 
jeito, cólica de recém-nascidos, 
massagem, arruma 
destroncamento, tira o sol. 

Rua; são 
Paulo 

Informações 
de sua filha 
Terezinha 
Ribeiro 

3532 1642 

Aproximada -
mente  
60 anos  

 

 

Construções históricas 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/ 

TELEFONE 

NASCIMENT
O 
FUNDAÇÃO 

Estação 
Ferroviária e 
Espaço 
Cultural Caio 
Pizzani 

Atualmente 
secretaria 
de turismo/ 

Espaço / 

Turístico  

Construção em madeira, 
recentemente restaurada, 
preservando suas características 
originais. Tombada como 
Patrimônio Histórico Público 
Municipal; A estação foi Construída 
em 1910 localizada no quilômetro 
742, onde “o rio é bonito”, como 
diziam os trabalhadores, e em 
setembro daquele ano a mesma foi 
inaugurada. A estação foi aberta 
como Rio Bonito, fato que sem 
dúvida, deveria provocar a 
afluência de forasteiros à 
localidade e, mais tarde uma 
movimentada povoação, dando 
início ao Tangará de nossos dias.   

Avenida 
Irmãos 
Piccoli, 
Centro. 

3532 7450 

1910 

Hospital São 
Lucas 

Hospital Foi idealizado por um pequeno 
grupo de pioneiros, entre eles o Sr. 
Augusto Picoli e construído por 
eles, constituindo uma sociedade 
privada. 
O Imigrante italiano, Sr. João 
Lorenci foi responsável pela obra e 

Rua Padre 
Fridmund, 
170 – Centro, 
Tangará – 
SC 
(49) 3532-
1122 

Aproximada -
mente 1940 



 

 
 

ainda hoje é mantida parte da 
construção original, em alvenaria, 
sua primeira dominação foi hospital 
São José, por volta de 1940 o Dr. 
Antônio Teixeira Pinto junto com o 
irmão Enory Teixeira Pinto 
adquiririam o hospital e em 1944 
os proprietários mudam o nome 
para Hospital São Lucas.  
 

Hospital Frei 
Rogério 

Hospital Surgiu da união de um grupo de 
empresários que se cotizaram e 
mais a ajuda da comunidade. 
Com a dissolução da sociedade 
civil constituída pelo hospital Frei 
Rogério, de acordo com o disposto 
do artigo 38 dos seus estatutos 
sociais, o seu patrimônio passou 
definitivamente para o Município 
de Tangará em 22.09.1992 
conforme o despacho do MM Juiz 
de Direito desta comarca, Dr. José 
Frâncio. 

 

Rua 
Benjamin 
Arcari, 22 – 
Frei Rogério, 
Tangará – 
SC 
(49) 3532-
1131 

 

Bar Nelson 
Stihl 

Bar Antigo hotel Rio Bonito. 
Porém hoje é um bar, 
estabelecimento apto a servir 
bebidas com fundação neste ramo 
em 1955. 

(49) 3532 
1070 

1930 

Mercearia e 
Bar Dona 
Heleninha 

Bar e 
Mercearia 

Dona Leni Ribeiro de Lima, 
trabalhou no mesmo 
estabelecimento com serviços de 
pensão por 25 anos (encerrando 
em 2012) e atualmente a atividade 
está mais voltada para Mercearia. 
Dona Heleninha assim como é 
conhecida por todos e está com 80 
anos de idade. 

Rua São 
Paulo 
35321824 
 

              
1987 

Casa 
Paroquial 

Templo 
Religioso 

As obras iniciaram em janeiro de 
1966 e estavam praticamente 
concluídas no fim do ano, de modo 
que os padres já podiam nela 
morar. 

 R. Santo 
Antônio – 
Centro, 
Tangará – 
SC, 89642-
000 

Dezembro de 
1966 

Centro de 
formação 
Padre Jordan 

Centro 
catequético 

É onde ficam as salas de 
catequese da comunidade e foram 
construídas entre 1993/1994 

Rua Doutor 
Antonio 
Teixeira 
Pinto 

Entre 
1993/1994 

Colégio 
Estadual 
Mater. 

Estadual A história do colégio Matter 
Salvatoris começa com a história 
das Irmãs Salvatorianas que 

Rua Rio 
Bonito, S/N 

Bairro Frei 

Aproximada
mente 1936 



 

 
 

Salvatoris. chegaram ao Brasil na data de 03. 
12.1936 no navio Monte Pascoal, 
instituição de ensino Médio. 

Rogério. 

3533 5498 

Vinícola 
Casa Grande 

Vinícola Foi fundada em 1933/1934 pelos 
Srs. Gualtiero Reynaldo Pícolli, 
Francisco Nardi, João Menezes, 
Waldomiro Kieling, Pedro Salla, 
Luiz Panceri e Roberto Arcari com 
seu primeiro nome de Cantina 
Vinícola Rio Bonito S.A. e em 1957 
surgiu em seu lugar a Adega de 
Produtos Casa Grande. 
Sua primeira diretoria eleita em 
27/05/59 era formada pelos Srs. 
Darcy Francisco Casagrande, Julio 
Fuganti, Nelson Pizani João 
Martelli e Ivo Marcelino Casarin; e 
no ano de 1996 Faustino Panceri 
se tornou o novo proprietário, e é o 
mesmo até os dias de hoje. 

Rua 
Francisco 
Nardi 

1933/1934 

Bar do 
Zamboni 

Bar Seus proprietários são Clair e Luci 
Zamboni e fundado no ano de 
1991, realiza todo ano o palpite da 
pinha, onde uma pinha vinha do 
Rio Grande do Sul, é exposta no 
balcão para que as pessoas façam 
a sua aposta de quantos pinhões 
há na pinha; realiza também 
encontro de amigos onde é servido 
brodo e realiza também todas as 
sextas feiras buchadas. 

Rua 
Francisco 
Nardi 

Outubro de 
1991 

Casa da 
família de 
Nelson 
Pizzani. 

Atualmente 
secretaria 
de saúde 

Nelson casou-se com Maria de 
Lourdes Picoli em 1945 e sua casa 
teve a construção original é de 
1947-8 aonde vivia com sua 
mulher e os três filhos. 
E em 2003 no mesmo terreno foi 
feita uma reconstrução com réplica 
exata da casa; atualmente está 
localizado o Posto de Saúde do 
município, conhecido por todos 
como casarão. 

Rua Maria de 
Lurdes 
Piccoli Pizani 
35327474 

1947 

Big Lanches  Bar Aproximadamente em 1986, os 
proprietários do estabelecimento 
eram os irmãos Curió e Chaleira, 
que permaneceram por 7 anos 
com as atividades do bar. 
Em 1993 e até os dias de hoje, 
quem assume o local e os 
trabalhos são os casais Salete e 
Sérgio Perozza e Isabel e  
Sendo que o local é conhecido 
pelos deliciosos lanches e Pizzas, 

Rua Ademar 
de Barros 
35322040 

Aproximada
mente 1986 



 

 
 

que agradam muito os municípios 
e os visitantes, sendo o Big 
Lanches um referencial de 
Tangará para as pessoas que vem 
conhecer o município. 

Casa da 
Família 
Arcari 

Moradia Primeira casa de Roberto Arcari, 
construída em 1919 no ano que foi 
comprar terra em São Paulinho 
nesse ano veio sozinho e em 1921 
foi buscar a família no Rio Grande 
do Sul e trouxe também as 
primeiras mudas de parreiras de 
Tangará. 

Comunidade 
São Paulinho 

1919 

Casa em 
Gramados 
Santos 

Casa Construída aproximadamente 65 
anos em Gramados Santos, residiu 
ali Margarida Sonda que foi 
Professora na escolinha da 
comunidade. 
Atualmente essa casa é 
pertencente a Jacir Denardi e está 
localizado próximo ao silo de milho 
de Jacir. 

Gramados 
Santos 

Aproximada -
mente 1954 

Lago Ilha do 
amor 

Lago Seu proprietário é Carlos de Carli e 
o lago é conhecido como “Ilha do 
amor”, tinha um portal e na frente 
uma placa, ela estava rente a 
entrada e foi colocada dentro de 
um quiosque situado na lateral da 
ilha onde permanece até os dias 
de hoje. 

 Sede dos 
Izidros 
991741011 

1989 
 

Casa 
Comercial 
Gualtiero R. 
Piccoli 

Primeiro 
ponto 
comercial 
de Tangará 

Foi fundada em 10 de janeiro de 
1940 por Sr. Gualtiero R. Piccoli, o 
estabelecimento comencial de que 
tratamos iniciou as suas atividades 
mercantis dedicada ao comercio 
em geral, o estabelecimento era o 
único no gênero no município e 
possui notável estoque de secos e 
molhados; já hoje é o atual 
Valesan Materiais para 
construções. 

Rua Ademar 
de Barros 
35321498 

10 de janeiro 
de 1940 

 
 

 

 

 

Indústria digital/laboratórios informática 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/ 

TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 



 

 
 

INFOPASA 
Telecomunic
ações LTDA 
EPP 

Indústria 
Digital 

Indústria Digital Rua 
Germano 
Decker. 

 35333 8200 

 

Laboratório 
de 
Informática 
da Escola 
Estadual 
Mater 
Salvatóris 

Laboratório 
de 
informática 

Este laboratório de informática está 
localizado nas dependências desta 
escola. 

Rua Rio 
Bonito, S/N 

Bairro Frei 
Rogério. 

3533 5498 

 

Laboratório 
de 
Informática 
da Escola 
Estadual 
João Jorge 
de Campos 

Laboratório 
de 
informática  

Este laboratório de informática está 
localizado nas dependências desta 
escola. 

Rua Rio 
Bonito, S/N 

Bairro Frei 
Rogério. 

3533 5497 

 

Laboratório 
de 
Informática 
da Escola 
Centro de 
Educação 
Tangaraense 
Mara Regina 
Simionatto 

Laboratório 
de 
informática 

Este laboratório de informática está 
localizado nas dependências desta 
escola. 

Rua Barão 
do Rio 
Branco 

35327469 

 

Laboratório 
de 
Informática 
da Escola 
Maria Luiza 
Ozorio 
Zummer 

Laboratório 
de 
informática 

Este laboratório de informática está 
localizado nas dependências desta 
escola. 

Passo da 
Felicidade  

35327483 

 

Laboratório 
de 
Informática 
da Escola 
Crescer e 
Aprender 

Laboratório 
de 
informática 

Este laboratório de informática está 
localizado nas dependências desta 
escola. 

Bairro Bela 
Vista 

Telefone a 
instalar  

 

 
 

 

Oficinas culturais/Grupos/Departamento de Cultura/Social 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/
TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 

Ballet, dança 
sênior, 
aeróbica, 

Oficina Escola Profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazzari. 

Centro de 
Múltiplo Uso.  

2014 



 

 
 

criativa, 
infanto 
juvenil e 
alemã. 

Ministrada pela profissional  

Patrícia Kasteller 9993 4844 

3532 7478 

Fanfarra   Oficina  Escola Profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazzari. Ministrada pelo 
profissional 

3 554 5802 

3532 7478 Aproximada
mente 1993 

Violão   Oficina Escola Profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazzari. Ministrado pelo 
profissional 

Lourival Kaffer. 9 9906 9917 

 Rua Doutor 
Antônio     
Teixeira 
Pinto, 286. 

              
3532 7478 

Aproximada
mente 1994 

Bordado 
Geral e 
Bordado de 
flor de fita 

  Oficina Escola Profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazzari. Ministrada pela 
profissional Carmen Cantelli. 9 
9904 5292 

Rua Doutor 
Antônio 
Teixeira 
Pinto, 286 

3532 7478 

Aproximada
mente 1994 

Corte e 
Costura 

  Oficina Escola Profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazzari. Ministrada pela 
profissional Cláudia Lopes 
Albuquerque.  3532 2025/ 9 8414 
9580 

Rua Doutor 
Antônio 
Teixeira 
Pinto, 286 

        3532 
7478 

Aproximada
mente 1994 

Tricô e 
Crochê 

  Oficina Escola Profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazzari. Ministrada pela 
profissional Terezinha Marcondes.   

 9 9806 9913 

Rua Doutor 
Antônio 
Teixeira 
Pinto, 286 

3532 7478 

Aproximada
mente 1994 

Canto e 
Coral 

 Oficina Escola Profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazzari e 
complementação desta oficina na 
Escola Centro de Educação 
Tangaraense Mara Regina 
Simionatto. Ministrado pelo 
profissional Sérgio Carlesso.   9 
9125 2651 

Rua Doutor 
Antônio 
Teixeira 
Pinto, 286 

3532 7478 

CETA: 2 
anos 
Escola 
Profissionaliz
ante: 
aproximadam
ente 1993 

Canto e 
Coral União 
(Lajeado 
Grande) 

 Oficina Fundado a 66 anos, o Coral União 
surgiu quando alguns moradores 
de Lajeado Grande idealizaram um 
espaço de recreação e valorização 
da cultura, através da música, 
trabalharam e construíram o Clube 
União de Cantores de Lajeado 
Grande, que passou a ser a sede 
dos ensaios e de grande parte das 
apresentações do Coral União. Em 
2011 passou a se tornar uma 

Interior do 
Município, 
comunidade 
do Lajeado 
Grande. 
Ministrada 
pela 
profissional 
Giselle 
Melere. 

17/12/1953 



 

 
 

oficina do município e atualmente 
25 pessoas participam do coral 
cantando músicas religiosas e 
populares. 

 

9 9976 8866/ 
9 9187 8941 

Violino   Oficina Escola Profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazzari. Ministrada pela 
profissional Caroline Klotz.  

9 9840 8964 

Rua Doutor 
Antônio 
Teixeira 
Pinto, 286 

3532 7478 

2017 

Grupo da 
Terceira 
Idade “Clube 
da amizade” 

Grupo Comissão municipal do idoso de 
Tangará, foi fundada em 04 de 
agosto de 1988. No ano de 2019 
conta com aproximadamente 110 
idosos. Local de encontro acontece 
quinzenalmente no Centro de 
Múltiplo Uso. 

Rua Ademar 
de barros.  

04 de agosto 
de 1988 

Grupo de 
dança 
folclórica 
alemã 
Wunderwald 

Grupo Wunderwald traduzido no 
português significa Floresta 
Maravilhosa. O grupo é composto 
de 20 integrantes, sendo 10 
mulheres e 10 homens. Os ensaios 
acontecem no Centro de Múltiplo 
Uso. O grupo está formado a 
alguns anos e, durante todo este 
tempo vem conservando a cultura 
alemã com as danças. 

Ensaios 
acontecem 
no Centro de 
Múltiplo Uso. 

2000 

Grupo de 
Canto 
Renovar 

Grupo Oficina da escola 
Profissionalizante Sybila Aurélia 
Fornazzari. O grupo de Canto 
Renovar iniciou suas atividades no 
ano de 2016, e são ensaiadas 
músicas de vários estilos com 
finalidade de mostrar que a música 
é uma atividade humana que se 
manifesta no fazer, levando os 
seres humanos a desenvolverem 
talentos na prática musical no ano 
de 2019 conta com 26 
participantes. 

Rua Doutor 
Teixeira 
Pinto 

2017 

CRAS Social O Centro de Referência de 
Assistência Social atende 
atualmente 60 pessoas em 
situação de vulnerabilidade. Entre 
crianças, adolescentes e pessoas 
idosas. O atendimento é realizado 
no próprio local de endereço do 
CRAS, tendo como oficinas: o 
teatro e a dança de rua. Sendo que 
este serviço prestado para este 
público é adaptado conforme a 

Rua Doutor 
Antônio 
Teixeira 
Pinto. 

3532 7475 

2009 



 

 
 

faixa etária das pessoas. 

Grupo de 
Cantoria 

Grupo O grupo é constituído de cinco 
integrantes, sendo os mesmos de 
origem italiana e alemã. São três 
mulheres e dois homens. Eles 
cantam canções folclóricas em 
Alemão, Italiano e português, em 
acapel, ou seja, sem a 
necessidade de acompanhamento 
musical. Os integrantes cantavam 
somente em corais e por convite 
de Mariazinha Rossdeutscher, a 
partir do ano 2000, começaram a 
cantar na recepção aos turistas 
que chegavam para visitação em 
Tangará. Atualmente o grupo 
realiza os seus ensaios nas 
residências dos próprios 
integrantes.  

Sem 
endereço fixo 

 9 98048836 
(Leocádia 
Karling) 

2000 

 
 

 

Bandas de música 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/ 

TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 

Banda VF  

Show 

Banda Antes de formarem a dupla, 
Fabrício foi baterista e vocalista, e 
Vanderlei tocou teclado na mesma 
banda durante 5 anos; e ficaram 
sem atividades na música por 2 
anos e em 2007 surgiu a idéia de 
formar VF Show. Atualmente ela 
anima vários tipos de eventos, 
prezando sempre pela qualidade 
de som e iluminação em suas 
apresentações. 

991259027 
Rua: 
Francisco 
Nardi 

2007 

Banda Meio 
Oeste 

Banda A banda Meio Oeste, fundada pela 
dupla Romulo e Roni que começou 
suas atividades em março de 
2011, quando resolveram, por 
pedido de pessoas próximas 
montar uma banda para tocar 
musicas típicas do sul.  
Com estrutura própria de som, 
iluminação e ônibus, a banda vem 
agradando por onde passam, os 
eventos são animados desde os 
sucessos mais antigos até os mais 
atuais, procurando sempre agradar 
todos os públicos.  
A banda possui uma equipe de 08 

999600420 Março de 
2011 



 

 
 

músicos no palco, Romulo (voz), 
Roni (voz), Jean (trompete e 
técnica), Ezequiel (guitarra), 
Anderson (contra- baixo e voz), 
Beto (bateria), Felipe (teclado e 
gaita), Fabricio (produção). 

Orquestra 
Harmonia 

Banda O diretor responsável é Neuri 
Wilener e conta com 10 
integrantes. 

991238141  

Parceiros do 
Gauchismo 

Banda Banda musical Linha Gemo  
999799592 
ou 
999846425 

 

Renan 
Rampon e 
amigos. 

Banda Surgiu através da idéia de Waldir e 
Renan Rampon, um projeto que 
inicialmente em dupla queriam 
levar alegria ao público. O grupo 
iniciou com Renan, Waldir e 
Kleber, após um ano, o gaiteiro 
Ivan integrou, formando um trio, 
com Renan tocando teclado, Ivan 
gaiteiro e Kleber tocando violão. 
Após alguns integrantes seguirem 
projetos paralelos , o trio 
atualmente é integrado por Renan 
(teclado e vocal), Heitor (acordeon) 
e Jucélio(violão e voz). 
Atualmente o grupo toca para 
todos os estilos musicais, em 
matines, jantares, bailes de casais, 
bailes de terceira idade, além de 
casamentos, formaturas e shows 
em geral. 

Rua Irmãos 
Pizani, 245, 
Alto da Glória 
999457555 

2015 

 
 
 
 
Provedores de internet 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/ 

TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 

Infopasa  Serviços de 
informática, 
fibra óptica 
e via rádio. 

A Infopasa Telecomunicações é 
um provedor de internet que 
atende a região Centro Oeste do 
estado de Santa Catarina que 
também comercializa produtos de 
telecomunicações, para clientes 
residenciais, empresariais, 
governamentais e provedores. 

Prestadora de serviços no 
município, mas não possui 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 



 

 
 

endereço fixo em Tangará 

Net Master 
Telecom 
LTDA-Me 

Serviços de 
Telecomuni
cações sem 
fio 

Prestadora de serviços no 
município, mas não possui 
endereço fixo em Tangará 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

Oi Serviços de 
Telecomuni
cações sem 
fio 

Prestadora de serviços no 
município, mas não possui 
endereço fixo em Tangará  

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

Unifique Serviços de 
Telecomuni
cações sem 
fio 

Prestadora de serviços no 
município, mas não possui 
endereço fixo em Tangará 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

Cs Serviços de 
Telecomuni
cações sem 
fio 

Prestadora de serviços no 
município, mas não possui 
endereço fixo em Tangará 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

Infonet Serviços de 
Telecomuni
cações sem 
fio 

Prestadora de serviços no 
município, mas não possui 
endereço fixo em Tangará 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

Tim Serviços de 
Telecomuni
cações sem 
fio 

Prestadora de serviços no 
município, mas não possui 
endereço fixo em Tangará 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

Vivo Serviços de 
Telecomuni
cações sem 
fio 

Prestadora de serviços no 
município, mas não possui 
endereço fixo em Tangará 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

Claro Serviços de 
Telecomuni
cações sem 
fio 

Prestadora de serviços no 
município, mas não possui 
endereço fixo em Tangará 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

Oi Serviços de 
Telecomuni
cações sem 
fio 

Prestadora de serviços no 
município, mas não possui 
endereço fixo em Tangará. 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

 
 

 

 

 

Operadoras de celular 

 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/ 

TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 



 

 
 

Tim Operadora Telefonia móvel de celular e 
internet.  

 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

Vivo Operadora Telefonia móvel de celular e 
internet. 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

Claro Operadora Telefonia móvel de celular e 
internet. 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

Oi Operadora Telefonia móvel de celular e 
internet. 

Sem 
endereço fixo 
na cidade de 
Tangará 

 

 

 

Emissoras de TV/Rádio 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/ 

TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 

Rádio 
Comunitária 
Tangaraense 

104,9 khtz 

Emissora 
de Rádio 

O projeto da Rádio Comunitária 
surgiu da necessidade de a 
comunidade ter um canal de 
comunicação nesse sentido. No 
dia 28 de fevereiro de 1997 foi 
fundada a Associação Cultural 
Comunitária Amigos de Tangará 
pelo senhor Roberto 
Bohnenberger, na proposta da 
criação de uma rádio Comunitária 
e em 08 de maio foi marcada uma 
nova assembleia com finalidade de 
debater o regime interno da Radio 
Comunitária e assim foi definido o 
nome Radio Comunitária 
Tangaraense. 
No dia 20 de março de 2009 foi 
conquistada pela comunidade 
tangaraense, foi conquistada a 
outorga para explorar o serviço de 
Radiofusão comunitária pelo canal 
200 na frequência de 104,9 FM no 
município de Tangará. 

Rua Porto 
Alegre,179 

Bairro Alto da 
Glória. 

3532 2111 

20 de março 
de 2009 

Rádio 
Tangará AM 
1570 khtz 

Emissora 
de Rádio 

No dia 06 de junho de 2007, a 
Rádio Tangará AM 1570 Kntz entra 
no ar em caráter experimental com 
a locução de Luciane Santos, 
Marcondes Serafini, Gilmar Thibes 
e Edinei Menegola que foram os 

Rua 
Francisco 
Nardi,335 

3532 2299/ 
3532 2288 

06/06/2007 



 

 
 

primeiros locutores da emissora. 
Tem programas com participação 
do ouvinte e entretenimento 
através de promoções e sorteios 
de brindes e também programas 
jornalísticos para levar informações 
de credibilidade a toda população 
da região. 

 
 
Profissionais da área cultural para formação (oficinas, cursos, palestras, etc) 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/ 

TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 

Patrícia 
Simone 
Kasteller 

Professora Professora de Ballet, dança Sênior, 
aeróbica, criativa, fanfarra e dança 
alemã, através da escola 
profissionalizante Sybila Aurélia 
Fornazarri 

999934844 
e-mail:  

patrícia-
sk@hotmail.c
om 

2014 

Joel Rosa Professor Professor da oficina de fanfarra, 
através da escola 
profissionalizante Sybila Aurélia 
Fornazarri 

35545802 ou 
991459663 
e-mail: 
joelrosa0503
@yahoo.com
.br 

1993 

Lorival Luiz 
Kaffer 

Professor Professor de violão, através da 
escola profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazarri 

999069917 
e-mail: 
luizkaiffer@h
otmail.com 

2017 

Ivan 
Dissegna 

Professor Professor de acordeom, através da 
escola profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazarri 

999709053 2017 

Carmem 
Cantelli 

Professora Professora de bordados, através 
da escola profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazarri 

999045292 
e-mail: 
carmemcantell
i61@gmail.co
m 

1994 

Claudia 
Albuquerque 

Professora Professora de corte e costura, 
através da escola 
profissionalizante Sybila Aurélia 
Fornazarri 

35322025 ou 
984020467 
e-mail: 
claudialburque
rque@gmail.c
om 

2016 

Teresinha 
Marcon- 

des 

Professora Professora de Corte e Crochê, 
através da escola 
profissionalizante Sybila Aurélia 
Fornazarri 

998069913 
e-mail: 
tere.borchard
t@gmail.com 

2015 

Serginho 
Carlesso 

Professor Professor de canto e coral; Canto e 
Coral Renovar e Canto e Coral 
Ceta, através da escola 
profissionalizante Sybila Aurélia 

991252651 
e-mail: 
selaura@for

1993 

mailto:tere.borchardt@gmail
mailto:tere.borchardt@gmail


 

 
 

Fornazarri matto.com.br 

Giselle 
Mellere 

Professora Professora de Canto e Coral; 
Canto e Coral União de Cantores 
de Lageado Grande, através da 
prefeitura municipal de Tangará 

999768866 
ou 
991878941 
e-mail: 
gicamele@h
otmail.com 

Aproximada-
mente 2004 

Carol klotz Professora Professora de Violino, através da 
escola profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazarri 

998408864 2017 

Adilson 
Ferreira 

Professor Professor de Taekondo, através da 
escola profissionalizante Sybila 
Aurélia Fornazarri 

999622338 Iniciou em 
2019 

 
 
Artistas 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/ 

TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 

Romulo e 
Roni 

Artistas Nascidos na cidade de Tangará 
Santa Catarina, Romulo e Ronival 
desde criança sonhavam em 
seguir carreira de cantor e alcançar 
o sucesso.  
De 1992 a 1995 Romulo e Roni 
participaram e venceram diversos 
festivais amadores de música 
sertaneja. Ainda nessa trajetória 
amadora eles participaram do 
festival do Clube Recreativo 
Tangará SC, época em que 
chegaram a cantar numa banda 
que se autodenominou de “Banda 
Meio Oeste.” 

 1992 a 1995 
início da 
carreira. 

Edevino 
Boesing 

Artista Tocador de gaita Linha 
Colonia 
Muller 

 

Cleverson 
Antonio V. 
Zini 

Artista Animador da igreja de Castelo 
Branco 

991152387  

Clovis A. 
Perazoli 

Artista Toca acordeom Irakitan 
991641242 

 

João Paulo 
Gervasio 

Artista Toca acordeom Marari 
999951351 

 

Marcilo 
Luizitto 

Artista Toca acordeom Linha Santa 
Ana 
991206464 

 

Simão 
Zornitta 

Artista Toca acordeom Linha 
Floresta 
Caçador 

 

mailto:gicamele@hotmail.com
mailto:gicamele@hotmail.com


 

 
 

999757194 

Amauri 
Capoani 

Artista Toca acordeom Irakitan 
999927274 

 

Arnaldo Moro Artista Toca acordeom Passo da 
Felicidade 
 

 

Carlos Michel 
Vieira 

Artista Toca acordeom Rua Barão 
do Rio 
Branco 
991596213 

 

Claudemar 
Costa 

Artista Toca acordeom Rua São 
Paulo 
999070302 

 

Rosely 
Shiavini 

Artista Toca acordeom Rua Doutor 
Antônio 
Teixeira 
Pinto 
999656460 

 

Joares 
Danielewiz 

Artista Toca acordeom Rua São 
Paulo 
988372143 

 

Cristiano 
Paris 

Artista Toca acordeom Rua 21 de 
abril 
991205149 

 

Ana Scneider Artista Toca Violão Linha 
Caravaggio 
999512229 

 

Douglas 
Arnek 

Artista Toca Violão Ademar de 
Barros 
99154696 

 

Luis Carlos 
Pioden 

Artista Toca Violão Sede Dona 
Alice 
9996633158 

 

Juliano Felix 
Pinnow 

Artista Toca Violão Passo da 
Felicidade 
 

 

Anderson 
Lucas Motter 
Taffarel 

Artista Toca Violão Passo da 
Felicidade 
999836648 

 

João Pedro 
Zornitta 

Artista Toca Violão Floresta 
Caçador 
999757894 

 

Marcos Ariel 
Novello 

Artista Toca Violão Iraquitan 
991601011 

 

Juçara Ap. 
de Anraia 

Artista Toca Violão 988654291  



 

 
 

Roberta 
Thibes 

Artista Toca Violão Avenida 
Irmãos Picolli 
998284642 

 

Bernardo 
Foutana 
Cecatto 

Artista Toca Violão Bairro Lage 
Grande 
999158949 

 

Kauê da 
Silva 
Danielevicz 

Artista Toca Violão Rua 
Francisco 
Nardi 
991683145 

 

Anderson 
Menegão 
Ceroni  

Artista Toca Violão Rua Deonildo 
Rampon 
991497042 

 

Kauã Cruz 
Martins 

Artista Toca Violão Rua Ademar 
de Barros 
998329761 

 

Pedro 
Henrique 
Bonatto de 
Lima 
Machado 

Artista Toca Violão Rua São 
Paulo 
991140661 

 

Robson 
Alves 
Lichlenlekz 

Artista Toca Violão Júlio Fuganti 
998331726 

 

Gustavo 
Socha 
Fossati 
Tragancin 

Artista Toca Violão Júlio Fuganti 
998185191 

 

Igor Piana Artista Toca Violão Porta Alegre  
999190232 

 

Rafael 
Schneider 

Artista Toca Violão Linha 
Caravagio 
999512229 

 

Vitor M. 
Andres 

Artista Toca Violão 35321444  

Carlos 
Michael 
Vieira 

Artista Toca Violão Rua Barrão 
do Rio 
Branco 
91440364 

 

Matheus 
Gonçalves 

Artista Toca Violão Francisco 
Nardi 
998062465 

 

Emanuela C. 
Fritshe 

Artista Toca Violão Linha Lurdes  

Valdecir 
Zarpelon 

Artista Toca Violão Bairro Frei 
Rogerio 
998239040 

 



 

 
 

Rosangela 
Ap. d Silva 
Monteiro 

Artista Toca Violino Rua São 
Paulo 
991252827 

 

Walmir José 
Hetzler 

Artista Toca Violino Linha Marari 
991752737 

 

Gabriel G. 
Fritzen 

Artista Toca Violino Sede Dona 
Alice 
999600420 

 

Murilo 
Jungermann 
Simionatto 

Artista Toca Violino Rua São 
Paulo 
998293405 

 

Adacir 
Pasqual 
Hofmann 

Artista Toca Violino Sede Dona 
Alice 
998313484 

 

Jucelino de 
Macedo 

Artista Toca Violino Avenida 
Irmãos Picolli 
991685395 

 

Dircinha 
Drehmer 
Fritzen 

Artista Toca Violino Sede Dona 
Alice 
999785005 

 

Agatha 
Mussak 
Kluge 

Artista Toca Violino Rua São 
Paulo 
999572676 

 

Cristian 
Simionatto 

Artista Toca Violino Rua 21 de 
abril 
998060700 
 

 

Igor Kaffer 
Simionatto 

Artista Toca Violino Rua 21 de 
abril 
999627177 

 

Bianca Kaffer 
Simionatto 

Artista Toca Violino Rua 21 de 
abril 
999627177 

 

Rosangela B. 
K. Simionatto 

Artista Toca Violino Rua 21 de 
abril 
999627177 

 

Silvana 
Mussak 

Artista Toca Violino Rua São 
Paulo 
999572676 

 

 
 
 
Outras atividades 
 

NOME SEGMENT
O 

DESCRIÇÃO ENDEREÇO/ 

TELEFONE 

NASCIMENT
O/ 
FUNDAÇÃO 



 

 
 

Adriana de 
Moreira 
Cordeiro/Ren
ato J. Fritzen 

Aluguel/ 

Colecionad
or 

Aluguel e colecionador de fitas de 
vídeo, DVDs, CDs e similares. 

Av. Irmãos 
Picolli 

            3532 
1088 

 

Pedro 
Bianchi 

Colecionad
or 

Colecionador de plantas e gibis  Passo da 
Felicidade 

 

Arcangêlo 
Simionatto 

 Enólogo Rua São 
Paulo  

     3532 
1108 

 

Angelo 
Sonda 

Marceneiro Faz cabos de enxada, foice, 
machado, martelo etc. 

  

Vilson Gemo 
e Vinlcios 
Gemo 

Colecionad
or 

São colecionadores de rádios 
antigos 

Comunidade 
de 
Caravaginho 
999799592 

 

 
 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

PLANILHA DE CRUZAMENTO DE DADOS 

 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICPAL DE CULTURA 

PLANILHAMENTO DE DADOS DA BASE DE ELABORAÇÃO 

MUNICÍPIO: Tangará 

DO DIAGNÓSTICO CULTURAL DO  

MUNICIPIO 

 

CAMPO/SEGMENTO 

DAS DEMANDAS APONTADAS NO 

FÓRUM (fórum de sensibilização) 

1. Informações municipais:  

População: 8.676 hab. IBGE 2019.  

Lei de criação: Lei n.º 247  

Aniversário: 19 de fevereiro de 1948. 

Área (Km 2): 390,000 km² [2018] 

Densidade: 22,34 hab./km2  [2010] 

 

 

2. Limites geográficos do município 

(norte, sul, leste, oeste): Norte: 

Videira e Pinheiro Preto, Sul: Campos 

Novos e Ibian, Leste: Fraiburgo e 

Monte Carlos e Oeste: Ibicaré 

 

3. Divisão do território municipal 

(Comunidades/Bairros/Loteamentos): 

42 

 

4. IDMS (base da FECAM): 0,418 

     Buscar em: 

https://indicadores.fecam.org.br/indice/estadu

al/ano/2018#T  

 

5. Políticas Públicas Municipais para a 

Cultura (Principais Leis e documentos 

da área): 

Obs:  

Listar artigos da Lei Orgânica que tratam 

da cultura: artigo 168 I ao XI;        artigo 

14 XII; 

Listar demais leis que privilegiam a 

cultura  

 

 Leis de preservação do patrimônio 

histórico de Tangará; 

 Leis de tombamento do patrimônio 

cultural; 

 Criação, conservação, preservação e 

valorização do patrimônio artístico e 

cultural; 

 Captação de recursos para restauração e 

preservação desses patrimônios; 

 Registrar o Morro Agudo como 

patrimônio do município; 

 Construção de um Museu municipal 

https://indicadores.fecam.org.br/indice/estadual/ano/2018#T
https://indicadores.fecam.org.br/indice/estadual/ano/2018#T


 

 
 

contando a trajetória histórica de 

Tangará; 

 Construção de áreas de lazer ; 

 Construção de um espaço voltado a 

cultura regional; 

 Acessibilidade das vias e locais 

públicos; 

 Construção de um teatro municipal; 

 Melhorar o acesso e estacionamentos ao 

Morro Agudo; 

 Elaborar leis que amparem a criação de 

feiras livres de diversos produtos 

alimentícios e artesanais; 

 Criação da lei do sistema municipal de 

cultura; 

 Criação de cargos efetivos na área da 

cultura; 

 Criação do fundo municipal de cultura 

para captação de recursos na esfera 

estadual e da união; 

 Alteração da nomenclatura da escola 

profissionalizante para: casa da cultura 

ou casa de artes, ou seja, algo que 

remeta a abrangência da cultura no 

município; 

 Mais disponibilidade de novos 

exemplares do livro “Tangará Do Trem 

De Ferro À Asa Delta” 

6. NO CAMPO DAS EXPRESSÕES 

CULTURAIS (Artesanato, Culturas 

populares, Culturas indígenas, 

Culturas Afro e Culturas de Migração 

e Imigração) 

- Mestres (sapateiro, alfaiate, costureira, 

benzedeira, artesã): 111 

 Capacitação voltada a produção 

artesanal; 

 Viabilizar e disponibilizar um espaço 

adequado para exposição artesanal; 

 Reconhecer os mestres do saber local; 

  Elaborar um registro para cada mestre 

do saber, para que desta forma consiga 

passar para outras gerações; 

 Incentivar a pastoral da saúde como 

parte desses mestres do saber 

7. NO CAMPO DAS ARTES E 

ESPETÁCULOS 

(Artes visuais, Dança, Música, Circo e 

Teatro): 

 

- Oficinas culturais/Grupos/Departamento de 

Cultura/Social: 19 

- Bandas de música: 5 

- Profissionais da área cultural para formação 

(oficinas, cursos, palestras, etc): 11 

 Criar programa para manter e ampliar 

cursos que envolvam o resgate cultural; 

 Implantação de aulas de italiano e 

alemão pela escola profissionalizante; 

 Contratação de profissionais específicos 

na área cultural nas escolas(teatro, 

musica, dança); 

 Ampliação de oficinas culturais para 

comunidades rurais; 

 Viagens culturais para ampliação do 

conhecimento dos profissionais; 



 

 
 

- Artistas: 50  Promover e participar de festivais em 

geral interno e externo; 

 Construção de um centro de eventos 

cultural; 

 Criação de oficinas para o publico da 

área rural; 

 Criação de um calendário anual 

referente as festividades das 

comunidades em geral 

8. NO CAMPO DO AUDIOVISUAL, 

DO LIVRO, DA LEITURA E DA 

LITERATURA (Cinema e Vídeo, 

Publicações e mídias impressas): 

- Bibliotecas: 5 

- Livrarias/papelarias/gráficas/locadoras de 

vídeo/marcenaria/fotógrafos: 5 

- Provedores de internet: 10 

- Operadoras de celular: 4 

- Emissoras de TV/Rádio: 2 

 Divulgação através das mídias dos 

trabalhos e atividades relacionados a 

cultura, desenvolvidos no município; 

 Buscar parcerias de empresas privadas 

no município para construção e ativação 

de espaços de cultura e lazer; 

 Melhorar a divulgação dos encontros 

para troca de ervas medicinais; 

 Ampliar a divulgação dos pontos 

turísticos de Tangará elaborando 

roteiros turísticos locais 

9. NO CAMPO DAS CRIAÇÕES 

FUNCIONAIS (Moda, design, 

arquitetura e arte-digital): 

- Salões comunitário/auditórios/ginásios: 33 

- Praças/áreas de lazer/espaços turísticos: 36 

- Igrejas: 37 

- Indústria digital/laboratórios informática: 5 

 Melhorar e preservar as estruturas 

pública; 

 Adequar todos os espaços utilizados 

pela cultura com acessibilidades 

universal; 

 Utilização de forma adequada das 

quadras cobertas no interior; 

 Restauração das grutas e cavernas do 

município ; 

 Incentivar as comunidades para realizar 

eventos alusivos a principal cultura 

local 

ESPAÇOS E INSTITUIÇÕES DIRETA OU 

INDIRETAMENTE LIGADAS A ÁREA: 

- Construções históricas: 16 

- Escolas/instituições de ensino: 9 

- Restaurantes/ hotéis/bares: 19 

- Confeiteiras/produtores coloniais: 45 

- Clubes/entidades/associações: 37 

- Comércio de aviamentos e tecidos:  2 

 Dar prioridade ao fornecimento de 

produtos locais da agricultura familiar 

de qualidade para a merenda escolar; 

 Levantamento de indicadores de 

produtores coloniais; 

 Mercado municipal para os agricultores 

exporem e venderem seus produtos; 

 Realização de um jantar anual com 

alimentos italianos e alemães; 

Outros atividades: 6  

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 3  

DOCUMENTOS DO FÓRUM DE SENSIBILIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO 

DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE TANGARÁ 

 

Divulgação: 

Banner e material anterior e posterior ao Fórum  

 



 

 
 

 

https://www.facebook.com/1961299480751851/photos/a.1974715722743560/23125565

05626145/?type=3&theater 

 

 

 

 

https://www.tangara.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/17372/codNoticia/5585

30 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1961299480751851/photos/a.1974715722743560/2312556505626145/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1961299480751851/photos/a.1974715722743560/2312556505626145/?type=3&theater
https://www.tangara.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/17372/codNoticia/558530
https://www.tangara.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/17372/codNoticia/558530


 

 
 

 

Fotos Fórum de sensibilização 

 

  

  

   

  



 

 
 

 

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  



 

 
 

  

   

  

  



 

 
 

  

  

  

  

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lista de Presença



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Material produzido pelos grupos no Fórum



 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4  

DOCUMENTOS FÓRUM DE VALIDAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

CULTURA DE TANGARÁ 

 

Divulgação:  

Banner, material de divulgação anterior e posterior ao Fórum. 

 

 

 



 

 
 

 

 

https://www.tangara.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/587662/codMapaItem/173

72?fbclid=IwAR26BDpVzSW25qJW6E88ITLYxYi6HF8OuKoO8CxbYqh0uxyoHiZu

XeW4dsw 

 

 

 

 

 

https://www.tangara.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/588997/codMapaItem/173

72 

 

https://www.tangara.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/587662/codMapaItem/17372?fbclid=IwAR26BDpVzSW25qJW6E88ITLYxYi6HF8OuKoO8CxbYqh0uxyoHiZuXeW4dsw
https://www.tangara.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/587662/codMapaItem/17372?fbclid=IwAR26BDpVzSW25qJW6E88ITLYxYi6HF8OuKoO8CxbYqh0uxyoHiZuXeW4dsw
https://www.tangara.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/587662/codMapaItem/17372?fbclid=IwAR26BDpVzSW25qJW6E88ITLYxYi6HF8OuKoO8CxbYqh0uxyoHiZuXeW4dsw
https://www.tangara.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/588997/codMapaItem/17372
https://www.tangara.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/588997/codMapaItem/17372


 

 
 

 

Fotos Fórum de Validação 

 

  

  

  



 

 
 

  

 

 

 

 

  

  



 

 
 

  

 

 

 

 

Lista de presença 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 
 


