ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2011
Colegiado de Cultura – COLCULTURA/AMAVI
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CULTURA DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ –
COLCULTURA/AMAVI
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos,
nas dependências do Auditório da AMAVI, em Rio do Sul, aconteceu a primeira
Assembleia Ordinária do ano de dois mil e onze, do Colegiado de Cultura da AMAVI.
A ordem do dia contemplou: a leitura e aprovação da ata da Assembleia de
Encerramento das atividades realizadas pelos Colegiados de Turismo e de Cultura
da AMAVI em dois mil e dez, realizada dia dois de dezembro do mesmo ano, em
Braço do Trombudo; a explanação sobre o Colegiado de Cultura; a eleição e posse
da nova Diretoria do COLCULTURA-AMAVI; a apresentação do Plano de Trabalho
da Assessoria de Cultura e Turismo da AMAVI para dois mil e onze; Calendário de
Assembleias Ordinárias do Colegiado para este ano; o preenchimento do Inventário
de Gestão e Oferta Cultural do Alto Vale do Itajaí - Edição dois mil e onze; a
discussão e aprovação do Termo de Cooperação Técnica entre AMAVI e prefeituras;
a realização de visita técnica de Cultura e Turismo e assuntos gerais. A Secretária
Geral do Colegiado de Cultura da AMAVI, Joanna Pellizzetti, deu as boas vindas e
em seguida, fez a leitura da ata da Assembleia realizada dia dois de dezembro de
dois mil e dez, em Braço do Trombudo. A ata foi aprovada e assinada pelos
presentes. Seguindo a programação do dia, Joanna apresentou o Regimento Interno
do Colegiado de Cultura da AMAVI, com os objetivos do mesmo, as competências
da diretoria e de cada membro, as comissões e reuniões do Colegiado. Dando
continuidade a ordem do dia, foi realizada a eleição da Diretoria do COLCULTURAAMAVI para dois mil e onze, ficando assim constituída: Coordenador Geral: Jaisson
Magneski, diretor de cultura de Rio do Oeste; Vice-Coordenadora: Paula Schmitz,
agente cultural de Laurentino; Secretária-Geral: Joanna Pellizzetti, assessora de
cultura e turismo da AMAVI; Primeira Secretária: Fernanda Mihsfeldt, agente cultural
de Witmarsum e Segundo Secretário: Jaison Hoffmann, agente cultural de Rio do
Sul. Após a eleição e posse da nova Diretoria, Joanna apresentou o Plano de
Trabalho da Assessoria de Cultura e Turismo da AMAVI para este ano, que
contempla as seguintes ações: assessoria técnica aos municípios; apoio e
participação no Plano Estratégico de Turismo do Vale Europeu; apoio aos
Colegiados de Cultura e de Turismo da AMAVI; o projeto de Roteirização Turística

(PROROTUR); realização de Visita Técnica de Cultura e Turismo; o apoio e
incentivo na realização de capacitações em Cultura e Turismo; a realização do
segundo Encontro Cultural do Alto Vale do Itajaí e do Seminário Regional de
Turismo; o Inventário e o Guia de Gestão e Oferta Cultural do Alto Vale do Itajaí,
com a publicação de material impresso; o apoio ao Circuito Regional de Teatro,
parceria com a Companhia Trip Teatro; a utilização, por parte dos agentes
municipais de cultura e turismo, dos secretários municipais e dos prefeitos do
Boletim Eletrônico de Cultura e Turismo, disponível no site da AMAVI, com o
objetivo de socializar informações de interesse dos municípios; e, a ampliação do
quadro funcional do setor, com a contratação de um(a) Assessor(a) de Cultura e
um(a) Estagiário(a). Em seguida, Joanna apresentou o Calendário de Assembleias
Ordinárias do COLCULTURA/AMAVI, discutido e aprovado na última Assembleia
Ordinária em dois mil e dez, solicitando aos agentes culturais que participem, com
maior frequência, nos encontros do Colegiado e explicou aos presentes como
deverá funcionar a organização das reuniões, conforme descrito no Regimento
Interno. Ainda pela manhã, o grupo tomou conhecimento e aprovou a proposta de
roteiro para a visita técnica de cultura e turismo da AMAVI, prevista para acontecer
nos dias desesseis, dezessete e dezoito de maio, para a região turística Caminho
dos Cânions, incentivando a parceira e o intercâmbio entre as Associações de
Municípios e Instâncias Regionais de Governança Turística. Após o intervalo de
almoço, foi realizada a capacitação para o preenchimento do sistema online do
Inventário de Gestão e Oferta Cultural do Alto Vale do Itajaí, que contempla um
levantamentos do setor cultural nos municípios da região, através do cadastro dos
dados históricos de relevância; da gestão de equipamentos e instituições culturais
(museus, arquivos, bibliotecas, órgãos municipais de cultura, conselhos e fundos
municipais de cultura, teatros, anfiteatros, cinemas, associações de artesãos,
instituições e entidades culturais e outros equipamentos culturais); e, dos atrativos
culturais (sítios históricos, edificações, obras de arte, gastronomia típica,
artesanatos, músicas, danças, saberes e fazeres, atividades culturais programadas,
políticas públicas de incentivo à cultura e os projetos culturais em que os municípios
estão envolvidos). A ideia é concluir o cadastro das informações no sistema online,
até o dia vinte e sete de maio deste ano, para posterior formatação e publicação de
Guia impresso, que deverá ser distribuído aos prefeitos municipais e às
comunidades que estes representam. Outro assunto importante discutido, durante o
encontro dos agentes culturais, foi a análise e as sugestões propostas na
formatação do Termo de Cooperação Técnica a ser formalizado entre AMAVI e

prefeituras. Este Termo de Cooperação Técnica deverá ser apresentado aos
prefeitos, em Assembleia da AMAVI, visando o desenvolvimento de ações conjuntas
de fomento da cultura e do turismo integrado no Alto Vale do Itajaí, bem como para o
fortalecimento da região turística do Vale Europeu. Joanna comunicou os agentes
culturais sobre a proposta que surgiu durante Assembleia do Colegiado de Turismo
da AMAVI para a formatação do Circuito Gastronômico do Vale Europeu, envolvendo
os municípios da AMAVI. Os municípios deverão, num primeiro momento, realizar
seus Festivais Gastronômicos nos principais eventos municipais, identificando a
gastronomia a ser promovida. Num segundo momento, haverá a identificação de
locais e interessados em oferecer os pratos identificados, a formatação dos roteiros
turísticos gastronômicos e sua promoção. Joanna solicitou aos agentes culturais que
façam contato e trabalhem sempre, em parceria com os agentes municipais de
turismo. Paula Schmitz, agente cultural de Laurentino, destacou a aprovação da
PEC 416, que trata do que cria um sistema integrado para o setor cultural. Segundo
a PEC, o Sistema Nacional de Cultura terá regime de colaboração e será formado
pelo Ministério da Cultura; pelo Conselho Nacional da Cultura; pelos sistemas de
cultura de estados e municípios; por instituições públicas e privadas ligadas à
promoção de atividades culturais; e pelos chamados subsistemas complementares,
que incluem os sistemas de museus, de bibliotecas e de incentivo à cultura. Paula e
Jaisson Magneski, de Rio do Oeste, ambos delegados eleitos na Conferência
Nacional de Cultura, ocorrida ano passado em Brasília, sugeriram que o segundo
Encontro Cultural do Alto Vale do Itajaí, que deverá acontecer no segundo semestre,
contemple a realização do Seminário do Sistema Nacional de Cultura, sendo uma
oportunidade de sensibilizar os líderes públicos sobre a necessidade e importância
de melhor estruturar o setor cultural na região do Alto Vale do Itajaí. A pedido dos
colegas, Paula fez breve explanação sobre a proposta de estruturação,
institucionalização e implementação do Sistema Nacional de Cultura, citando os
encaminhamentos para a criação da Lei mil e sessenta e seis, que regulariza o
Sistema Municipal de Cultura, que prevê o conselho, a biblioteca, o fundo e o plano
municipal de cultura de Laurentino. Paula disse que essa sequencia cria o sistema
no município. Após a criação do conselho municipal de cultura, este vai deliberar
sobre o plano. O conselho realizará uma conferencia ou forum municipal para
elaborar diretrizes culturais para os próximos dez anos. Após a elaboração do plano
municipal de cultura o conselho deverá fiscalizar e distribuir os recursos entre os
projetos existentes no municipio, atendendo às diretrizes do plano. A Diretoria eleita
deverá se reunir no dia vinte e quatro de março, para discutir as ações a serem

apoiadas e sugeridas pelo Colegiado de Cultura da AMAVI, buscando a difusão e o
fomento da cultura regional. O grupo aprovou proposta para a realização de
palestras sobre o setor de cultura, nas Assembleias do Colegiado. Douglas
Fernando da Silva, curador do Museu de Taió e Jaisson Magneski, de Rio do Oeste,
solicitaram maiores cuidados com os sítios históricos de Santa Terezinha e Rio do
Oeste, pois estão sendo devastados. O grupo sugeriu que a Assessoria de Cultura
da AMAVI visite os municípios e reuna-se com agentes cultuais, secretários e
prefeitos municipais. Joanna falou sobre o agendamento de reunião com a
Comissão Organizadora do segundo Encontro Cultural do Alto Vale do Itajaí; o envio
à Diretoria da AMAVI da proposta de roteiro para a Visita Técnica de Cultura e
Turismo e a possibilidade de disponibilizar no site da AMAVI, os documentos para
que os municípios possam buscar o implemento do Sistema Nacional de Cultura.
Agentes culturais de Imbuia, Laurentino e Rio do Sul, aproveitaram a oportunidade
para convidar os colegas para as festividades que acontecerão em seus municípios.
Participaram dessa Assembleia Ordinária, representantes de dezoito municípios da
região, sendo estes: Agrolândia, Agronômica, Dona Emma, Ibirama, Imbuia,
Laurentino, Lontras, Mirim Doce, Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Getúlio,
Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Santa Terezinha, Salete, Taió e
Witmarsum. Sem nada mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por
mim Joanna Pellizzetti, Secretária Geral do COLCULTURA/AMAVI e por todos os
presentes, conforme consta em lista de presenças anexada.

