
 

 

 

 

                                    ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2012 
Colegiado de Cultura – COLTCULTURA/AMAVI 

 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CULTURA DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ –  

COLCULTURA/AMAVI 

 
Aos dois dias do mês de Agosto de dois mil e doze, às quatorze horas, nas 

dependências do auditório principal da AMAVI, reuniram-se para a quarta 

Assembleia Ordinária do ano, do COLCULTURA-AMAVI os representantes de 

cultura dos municípios da AMAVI. A ordem do dia dispôs dos seguintes assuntos: 

Explanação sobre os Fóruns de Cultura e Sistema Municipal de Cultura com a 

Assessora de Turismo e Cultura da FECAM, Srta. Raquel Rodrigues; Troca de 

experiências sobre Consorcio de cultura e convênios estabelecidos na região da 

AMMVI com Sr. José Gabriel Correa Diretor de Cultura de Gaspar e Assuntos gerais 

conforme edital de convocação. Fabiana agradeceu a presença de todos e passou a 

palavra ao coordenador do colegiado Jaisson deu boas vindas, cumprimento os 

Palestrantes Raquel e Gabriel e em seguida passou a palavra a Raquel. Raquel deu 

continuidade à reunião e nos falou da Avaliação do Fórum ocorrido nos dias 28 e 29 

de junho em Florianópolis, que deve ser específico de cultura. Integrantes do grupo 

participante também concordaram que as palestras lá apresentadas, bem como a 

Mostra do Cinema Infantil, foram de grande valia, porém tiraram um pouco o foco do 

Fórum. O segundo assunto abordado foi às dificuldades para a implantação do 

Sistema Nacional de Cultura e quais as ações poderiam ser feitas para darmos início 

ao Sistema Municipal de Cultura. A grande maioria dos presentes alegou ter 

dificuldades em conseguir abordar com seus Prefeitos a importância de implantar 

este Sistema, sugerindo uma assembleia com prefeitos e agentes culturais para 

esclarecer as dúvidas, inclusive com a participação de um contador para que se 

certifique de que o município só tem a ganhar aderindo ao Sistema. Em seguida 

abriu-se um momento para tirar as dúvidas existentes nos municípios. Para apoiar e 

incentivar o Presidente do Colegiado Jaisson deixou algumas palavras, entre elas “... 



 

 

 

 

precisamos dar ao Sistema Municipal de Cultura o valor necessário e o enfoque 

principal”. Logo em seguida Fabiana distribuiu um livro que nos fala sobre ‘As metas 

do Plano Nacional de Cultura’. Após Sr. Gabriel deu continuidade a reunião e falou 

sobre alguns pontos importantes, como realizar o senso, o inventário para sabermos 

o que temos e também para difundir os diferentes tipos de culturas existentes em 

nosso município, exatamente como está sendo feito na região com o “Diagnóstico da 

oferta Cultural”. Abordou as situações do Consórcio, o qual deu certo em sua região 

e sugeriu que fizéssemos entre municípios da AMAVI onde os prefeitos assinam um 

contrato e cada município repassa um valor por mês para o fundo do Consórcio, este 

valor é delimitado através do número de habitantes por município; falou da parceria 

realizada com o SESC que deu certo. Contou da importância da ‘troca de figurinhas’, 

intercâmbio, com exemplos realizados em sua cidade e nos mostrando que é assim 

que a cultura circula e se sustenta. Nos eventos realizados para a difusão da cultura, 

lembrou-nos de sempre cativar o público, porque sem eles não somos nada e de 

investir nas crianças porque elas arrastam os pais. Jaisson finalizou agradecendo 

mais uma vez pela participação de Raquel e Gabriel, dizendo que esta troca de 

experiência é fundamental e disse aos membros que compõem a diretoria do 

COLCULTURA/AMAVI que vai convocar uma reunião com estes cinco integrantes 

para montar o passo a passo da adesão ao Sistema Municipal de Cultura.  Fabiana 

agradeceu também a presença de todos os agentes em especial aos palestrantes 

por oportunizar ao grupo esta troca de experiências. Participaram dessa Assembleia 

Ordinária, representantes de treze municípios da região, sendo estes: Agrolândia, 

Agronômica, Atalanta, Chapadão do Lageado, Ibirama, Imbuia, Laurentino, Rio do 

Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Trombudo Central e Witmarsum. Sem 

mais para tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim Franciane 

Lima, Secretária Geral do COLCULTURA/AMAVI e por todos os presentes, conforme 

consta em lista de presença anexada.  

 


