
 

 

ATA DA REUNIÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – AMAVI 

 

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e treze, às quatorze horas, nas dependências 

do auditório principal da AMAVI, reuniram-se para a reunião os representantes de cultura 

dos municípios da AMAVI, onde o secretário executivo da AMAVI, Senhor Agostinho 

Senem coordenou a mesma. Dando início cumprimentou à todos e falou sobre a 

importância do planejamento, e que se a gestão municipal de cultura não tiver como foco 

a criação dos Planos Municipais de Cultura não haverá motivo para que o colegiado se 

reúna mensalmente. A reunião contou com a seguinte pauta do dia: Planos Municipais de 

Cultura e reativação do colegiado de cultura. A AMAVI disponibilizará uma semana por 

mês a assessora de turismo para trabalhar com este colegiado, sendo que muitas ações da 

cultura desenvolvidas estão ligadas diretamente ao turismo. Agostinho apresentou aos 

gestores de cultura a proposta apresentada pelo SENAC à AMAVI para realizar os Planos 

Municipais de Cultura. A proposta apresentada tem o valor de R$ 120.000,00 para o 

assessoramento da equipe do SENAC na elaboração dos planos. Os gestores municipais 

de cultura deverão decidir quais das consultorias irão querer. O SENAC ou os serviços de 

suporte da AMAVI através da Assessora de Turismo a Senhora Fabiana Dickmann 

disponibilizada cinco dias por mês para este colegiado e também a assessoria da Arquiteta 

Senhora Fabiana Meurer para realizar a criação dos Planos Municipais de Cultura em 

parceria com os municípios interessados. Ana Cleia Fernandes, gestora de cultura de 

Santa Terezinha falou que os municípios estavam acostumados com a assessoria que a 

AMAVI já prestava nesta área e que infelizmente sem essa assessoria os municípios não 

desenvolvem muitas ações, por isso a importância dessa parceria. Esta vem contribuir 

muito para o desenvolvimento dos municípios da região. Dirceu Leite, gestor de Ibirama 

fala que os municípios precisam de uma assessoria direta e especifica nesta área, porque 

durante os seis meses de gestão deste mandato os agentes de cultura encontraram-se 

perdidos, pois as duas principais entidades que são as SDR e a AMAVI não 

disponibilizaram assessoria para a cultura. Mary Lembeck, Primeira Dama do município 

de Taió, fala que o grupo precisa dar o início organizando os planos e consolidando o 

trabalho para que então possamos conseguir os recursos do fundo de cultura e fortalecer o 



 

 

setor dentro dos municípios e da AMAVI.  Agostinho assume o compromisso de contratar 

palestrantes para auxiliar no processo da construção dos Planos Municipais de Cultura. 

Jaqueline Pesenti, gestora de turismo do município de Atalanta pergunta a Agostinho se 

existe uma metodologia para a construção dos Planos Municipais tanto de Turismo quanto 

de Cultura. Agostinho explica que com sua experiência em administração e gestão a 

metodologia deve ser participativa, chamando a comunidade para a discussão e validação 

dessas propostas, pondo os prazos para execução das ações e o responsável por esta 

execução, construindo assim as propostas e os planos em conjunto. O secretário executivo 

da AMAVI fala sobre a riqueza da nossa cultura e a importância da realização de um 

festival de cultura na região. A AMAVI apoiará e ajudará na organização desta ação. 

Willian Sieverdt, superintendente da Fundação Cultural de Rio do Sul falou que a cultura 

na região do Alto Vale ainda está muito aquém do que devia. Sabe-se que possuem muitos 

incentivos para esta área bem como o vale cultura e demais incentivos aos quais da à 

cultura uma importância ainda maior. Willian oferece os profissionais capacitados da 

Fundação Cultural para contribuir com o desenvolvimento dos Planos Municipais da 

Cultura e oferece ainda o espaço da fundação Cultural para a próxima reunião para a 

realização uma palestra para auxiliar nesta construção.  A próxima reunião será no dia 

vinte e oito de agosto do corrente ano, tendo por local o Auditório principal da AMAVI 

com inicio às 14 horas contando com a seguinte pauta: 1 - Eleição da diretoria, 2 – 

Capacitação para Implantação do Sistema Municipal de Cultura e Assuntos gerais. 

Agostinho encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos os participantes. 

Participaram da reunião dezesseis pessoas representantes de dez municípios: Chapadão do 

Lageado, Ibirama, Rio do Oeste, Santa Terezinha, Rio do Campo, Atalanta, Taió, Rio do 

Sul, Agronômica e Trombuda Central. Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai 

assinada por mim Fabiana Dickmann, Assessora de turismo da AMAVI, e por todos os 

presentes, conforme consta em lista de presença anexada. 

 

 


