ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2013
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 Vinte e oito dias do mês de Agosto de dois mil e treze, às quatorze horas, nas dependências do
auditório da Fundação Cultural de Rio do Sul, reuniram-se para segunda Assembleia Ordinária do ano,
do COLCULTURA-AMAVI os representantes de cultura dos municípios da AMAVI. A ordem do dia
dispôs dos seguintes assuntos: Sistema Municipal de Cultura: Passos práticos para sua implementação
e funcionamento; Plano Municipal de Cultura: o norte do desenvolvimento cultural de um município;
Conselhos, Conferências, Comissões e Setoriais Artísticas e Culturais no âmbito do SNC/SMC: A
importância das instâncias de pactuação e sua relação com o “Novo Serviço Público”; PEC 150 e eu
impacto no desenvolvimento cultural das microrregiões; eleição e posse da Coordenação do
Colcultura/AMAVI; assuntos gerais. A Senhora Fabiana Dickmann iniciou os trabalhos agradecendo a
presença de todos e passou a palavra ao Senhor Willian Sieverdt, anfitrião e superintendente da
Fundação Cultural de Rio do Sul, que novamente agradeceu a presença de todos, destacando a
importância de elaboração de políticas públicas culturais a nível de AMAVI, oferecendo apoio através
da Fundação Cultural de Rio do Sul aos municípios que necessitarem de esclarecimentos acerca das
novas políticas culturais desenvolvidas em nível nacional. Após a abertura o Senhor Willian Sieverdt
passou a palavra ao palestrante Qiah Salla, Diretor Administrativo Geral da Fundação Cultural de Rio
do Sul, que destacou o histórico do Sistema Nacional de Cultura e sua natureza participativa e
democrática, onde os conselhos elaboram as políticas públicas voltadas à Cultura e o órgão gestor da
Cultura as executa. A convite do palestrante sucedeu-se a apresentação dos integrantes da plateia, que
relataram a situação administrativa de seus respectivos municípios e os progressos referentes ao
Sistema Nacional de Cultura. Retomando a sua palestra o Senhor Qiah Salla abordou os seguintes
assuntos: a situação de Santa Catarina em relação ao SNC; o sentido transversal da gestão cultural; a
natureza tridimensional da gestão cultural; o acesso à Cultura como direito constitucional do cidadão
brasileiro; apresentação de documentação norteadora das políticas culturais para a leitura dos gestores
presentes; necessidade de capacitação aos conselheiros municipais de cultura; o Sistema Nacional de
Cultura como parte integrante da Constituição Brasileira; o Sistema Nacional de Informações e

Indicadores Culturais; Projeto de Emenda Constitucional 150 de 2003; Fundos Municipais de Cultura
e mecanismos de financiamento a projetos culturais da sociedade civil. Pontuaram-se alguns
questionamentos que foram debatidos pela plateia. Ordenado pausa para intervalo, retomou-se a
palestra do Senhor Qiah Salla sobre a Conferência Nacional de Cultura; esclarecimentos sobre os
elementos que compõe o Sistema Municipal de Cultura; exemplificação com órgãos e legislações de
Rio do Sul; elementos que compõe o Sistema Nacional de Cultura; elementos que compõe o Sistema
Estadual de Cultura; competências do Conselho Municipal de Política Cultural; procedimentos para a
elaboração do Plano Municipal de Cultura; apresentação de documentos finais pertinentes à
implantação dos Sistemas Municipais de Cultura. Novamente abriu-se espaço para questionamentos
que foram debatidos pela plateia. Após a palestra, a Senhora Fabiana Dickmann retomou a palavra
expondo a situação dos municípios integrantes da AMAVI no que se refere à adesão do Sistema
Nacional de Cultura. A reunião seguiu-se com a eleição da Coordenação do Colegiado de Cultura,
sendo eleitos por aclamação: Coordenador Geral - Willian Sieverdt, de Rio do Sul; Vice-Coordenadora
- Daiana Deck, de Taió; Secretário Geral - Dirceu Leite, de Ibirama; Primeiro Secretário - Édio
Fernandes, de Ituporanga; Segunda Secretária – Marize Boing Bilk, de Atalanta. O Coordenador Geral
eleito William Sieverdt pronunciou-se sobre a promoção de políticas públicas conjuntas e a
oportunidade para a região que é o Alemanha+Brasil – 2013-2014. Por fim, estabeleceu-se a data da
próxima reunião do Colegiado de Cultura da AMAVI para dezesseis de outubro na sede da AMAVI.
Participaram dessa Assembleia Ordinária, representantes de vinte municípios da região, sendo estes:
Petrolândia, Laurentino, Rio do Campo, Pouso Redondo, Taió, Agronômica, Agrolândia, Rio do Sul,
Lontras, Ituporanga, Braço do Trombudo, Rio do Oeste, Ibirama, Mirim Doce, Chapadão do Lageado,
Witmarsun, Dona Emma, Trombudo Central, Atalanta, Vidal Ramos. Sem mais para tratar, encerra-se
a presente ata que vai assinada por mim, Dirceu Leite, Secretário Geral do COLCULTURA/AMAVI e
por todos os presentes, conforme consta em lista de presença anexada.

