
 

 

 

 

                                    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 quatorze dias do mês de junho de dois mil e doze, às quatorze horas, nas 
dependências do Auditório dois da AMAVI no município de Rio do Sul, realizou-se a 
terceira Assembleia Ordinária do ano, do COLCULTURA-AMAVI. A ordem do dia 
dispôs dos seguintes assuntos: Leitura e aprovação da ata da Assembléia Ordinária 
do dia três de maio nas dependências da AMAVI; Explanação do Sistema Municipal 
de Cultura com Marcos Venicio Montagna - Superintendente de Cultura de 
Navegantes e membro do Conselho dos Gestores Municipais de Cultura 
(CONGESC) e Assuntos Gerais conforme edital de convocação. Fabiana iniciou a 
reunião agradecendo a presença de todos e pedindo desculpas, pois o coordenador 
Jaisson não pode se fazer presente por motivos de saúde. Fabiana iniciou a reunião 
dando boas vindas a todos os membros que em seguida solicitou a Flávia para fazer 
a leitura da ata da reunião ordinária do dia três de maio de dois mil e doze, que após 
lida foi aprovada por todos os presentes. Fabiana pediu que Marcos conduzisse a 
reunião para fazer a explanação sobre o Sistema Municipal de Cultura (SMC). 
Marcos se apresentou e apresentou seu companheiro de trabalho Gabriel – Diretor 
de Cultura de Gaspar e falou da importância do CONGESC. Em seguida, sugeriu 
que a reunião fosse uma troca de experiência e uma conversa e gostaria que cada 
membro colocasse as dificuldades e realidades de cada município. Marcos deixou 
claro para os membros do colegiado o passo-a-passo de como organizar o sistema 
municipal de cultura. Explicou que o primeiro passo será a Adesão do Município ao 
Sistema Nacional de Cultura, ou seja, assinatura do TERMO DE COOPERAÇÃO 
FEDERATIVA entre município e União. Já para o município aderir ao sistema 
Municipal de Cultura terá que criar um CPF que é: Conselho, Plano e Fundo. Marcos 
explanou sobre os demais fatores que envolvem este sistema como: Secretaria 
Municipal de Cultura ou Departamento; Sistema Municipal de Financiamento a 
Cultura; Programa Municipal de Formação Cultural; Sistema Municipal de 
Informações e Indicadores Culturais (Censo de Cultura); Câmaras Setoriais e 
Conferências Municipais. Após, apresentou o tema: o que já temos e o que 
queremos; O palestrante mencionou que o conselho deverá ser composto por 
membros da sociedade civil e poderá ser paritário. As conferencias podem acontecer 
quando solicitadas pelo governo federal e nos outros anos pode-se fazer seminários 
ou fóruns, tendo em vista que estes instrumentos de avaliação cultural são 
importantíssimos para a elevação da cultura local. Marcos relatou algumas 
aquisições e construções realizadas em Navegantes como a Biblioteca Pública Cruz 
e Souza. Em seguida Marcos realizou um momento de conversa com todos os 
membros participantes questionando sobre as dificuldades e a realidades de cada 



 

 

 

 

município que após deu várias sugestões de como chegar ao objetivo esperado. 
Após a conversa Marcos nos mostrou o site (www.cultura.gov.br) e nos ensinou a 
acessar por ali o blog do MINC, como fazer a adesão ao Sistema Nacional de 
Cultura - SNC e localizar o Acordo de cooperação para preenchimento. Marcos 
mostrou aos membros que na região Sul 263 municípios já aderiram ao Sistema e 
em Santa Catarina 68 municípios, mas em breve esses números irão aumentar com 
a Adesão dos municípios do Alto Vale do Itajaí, por isso a importância do registro em 
ata. Após, os agentes culturais solicitaram para a próxima reunião do colegiado uma 
explanação com Gabriel – Diretor de Cultura de Gaspar para falar sobre consórcios 
e convênios, uma idéia que deu certo em sua cidade então ele irá compartilhar com 
o colegiado. Fabiana encerrou a reunião, agradecendo a presença de Marcos pela 
forma pratica e objetiva que realizou sua explanação e entregou a ele e ao Gabriel 
uma recordação do Alto Vale do Itajaí “Caderno do Alto Vale” fruto do Projeto 
Identidades e o Guia de Eventos e Turismo. Fabiana agradeceu também a presença 
de todos os agentes. Participaram dessa Assembléia Ordinária, representantes de 
onze municípios da região, sendo estes: Agrolândia, Agronômica, Atalanta, 
Chapadão do Lageado, Ibirama, Ituporanga, Mirim Doce, Presidente Getúlio, 
Presidente Nereu, Rio do Sul e Trombudo Central. 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 
presenças anexada.  
 

 

 

 

 

 

http://www.cultura.gov.br/

