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ATA DA ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE CULTURA DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – COLCULTURA/AMAVI

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às nove horas e trinta 

minutos, no Salão Friedrick Kröener, prédio do Hansahoehe, em Ibirama, reuniram-

se os membros do Colegiado de Cultura da AMAVI e interessados no assunto, para 

deliberar sobre diversos assuntos relacionados a cultura nos municípios e na região 

do Alto Vale do Itajaí. O encontro foi norteado com a seguinte ordem do dia: leitura e 

aprovação da Ata da Assembleia Ordinária do dia oito de abril de dois mil e dez, em 

Rio do Sul; Oficina de Capacitação em Planejamento e Desenvolvimento de Projetos 

Culturais;  organização  do  Seminário  do  Sistema  Nacional  de  Cultura;  projeto 

Inventário de Gestão e Oferta Cultural Regional; Oficina de Artesanato em Cipó – 

Decoração Natalina; organização do Festival de Grupos Folclóricos do Alto Vale do 

Itajaí  e  da  Feira  Regional  do  Artesanato  e assuntos  gerais.  Flávia  Milena Howe 

Fachini, agente cultural de Ibirama e Vice Coordenadora do Colegiado de Cultura da 

AMAVI faz a abertura do encontro, dando as boas vindas a todos e passa a palavra 

para  a  Secretária  Municipal  de  Educação,  Sra.  Valmira  de  Sena  Fusinato,  que 

justifica a ausência do prefeito municipal (Duílio Gehrke) e da vice-prefeita (Ingeburg 

Fritsche Krause) no evento. Valmira se diz honrada em receber os representantes da 

cultura da região em seu município e aproveita para parabenizar a equipe que atua 

no desenvolvimento da cultura em Ibirama, com resultados positivos surpreendentes 

para o município. Valmira agradece a presença de todos e deseja um ótimo dia de 

trabalho. Flávia Milena Howe Fachini, que é Diretora do Departamento de Cultura de 

Ibirama, apresenta parte de sua equipe, que atende várias áreas culturais: Museu 

(Wilde  Bauner),  Eventos  (Márcia  Maria  Azevedo  Kayser),  Música  (Ana  Claudia, 

Marise e Júnior) e as alunas Júlia, teclado infantil e Vera, canto. Segundo Flávia, o  

Departamento  de  Cultura  de  Ibirama  foi  retomado há  um ano  recebendo  maior 

incentivo do poder público municipal e atualmente possui aproximadamente setenta 

alunos  matriculados.  As  alunas  e  professoras  de  música  realizaram  duas 

apresentações  musicais:  Beijinho  doce  e  Ando  devagar  porque  já  tive  pressa. 

Atualmente, Ibirama possui treze corais que incentivam a preservação das tradições 

e de parte de sua história. Em seguida, Flávia passou a palavra à Joanna Pellizzetti,  

secretária  geral  do  COLCULTURA/AMAVI,  que  efetuou  a  leitura da  Ata  da 



Assembleia Ordinária do dia oito de abril de dois mil e dez, em Rio do Sul.  Sem 

alterações  ou  correções,  a  ata  foi  aprovada e  assinada pelos  participantes.  Em 

seguida, Joanna e Flávia falaram sobre a Oficina de Capacitação em Planejamento 

e Desenvolvimento de Projetos Culturais, que aconteceu na AMAVI, nos dias vinte e 

vinte e um de agosto, em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura. Joanna 

lembrou os presentes que a Oficina foi uma solicitação dos agentes culturais e que 

esperava  maior  participação  dos  mesmos,  já  que,  dos  vinte  e  oito  participantes 

inscritos,  apenas  catorze  concluíram  a  capacitação  com  direito  a  certificados. 

Joanna distribuiu os certificados com o CD contendo o material complementar da 

oficina, lembrando que o material estará disponibilizado no site oficial da AMAVI. Em 

seguida,  apresentou ao grupo a  proposta  desenvolvida durante  a  oficina para a 

realização do Circuito de Teatro do Alto Vale do Itajaí, que deverá ser realizado no 

ano de dois mil  e onze.  Foi  criada uma Comissão Provisória,  com os seguintes 

representantes: Ana Cléia Schwetler Fernandes, de Santa Terezinha; Flávia Milena 

Howe Fachini,  de Ibirama; Flávia Maccarini,  de Vitor Meireles; Damárcia Rosana 

Guesser  Nogueira,  de  Dona  Emma;  Jaison  Magneski,  de  Rio  do  Oeste;  Maria 

Cristóvam  Souza,  de  Lontras  e  Joanna  Pellizzetti,  representando  a  AMAVI.  A 

Comissão deverá se reunir em breve para aprimorar o projeto e encaminhar para a 

captação  de  recursos  financeiros.  Joanna  lembrou  que,  a  técnica  da  Fundação 

Catarinense de Cultura, Maria Teresa Lira Collares que esteve ministrando a Oficina 

de  Capacitação  em  Projetos  Culturais,  sugeriu  que  realizássemos  um  dia  para 

explanar  e  discutir  o  Sistema  Nacional  de  Cultura  junto  aos  agentes  culturais,  

artistas, representantes do setor cultural na região e prefeitos municipais. A proposta 

é  fazer  um  evento  na  primeira  quinzena  de  novembro  com palestras  sobre  os 

Sistemas  Nacional,  Estadual  e  Municipal  da  Cultura.  Joanna  irá  implementar  a 

proposta e trazer para aprovação do grupo, na próxima Assembleia do Colegiado de 

Cultura.  Referente  ao  projeto  Inventário  de  Gestão  e  Oferta  Cultural  Regional,  

deliberado na Assembleia do COLCULTURA/AMAVI, em Rio do Sul, Joanna enviou 

as informações do material para análise dos técnicos da Fundação Catarinense de 

Cultura, visando aproximar as informações que serão solicitadas no inventário, com 

aquelas que estarão contempladas no Sistema de Indicadores Culturais, proposto 

pelo Ministério da Cultura e que ainda será lançado para preenchimento. Disse que 

pretende-se, em breve, concluir o sistema online do Inventário de Gestão e Oferta 

Cultural  Regional  para  que os  municípios  preencham as informações  e  possam 

avançar no sentido de traçar um diagnóstico da cultura atual em nossa região. Outro 

assunto da ordem do dia foi a realização da Oficina de Artesanato em Cipó, para 



incrementar a decoração natalina dos municípios. Joanna apresentou a proposta da 

capacitação e disse estar aguardando resposta de artesão de Ibirama. Caso não 

haja interesse por parte desse artesão, os agentes culturais de Salete e Mirim Doce 

se colocaram a disposição para indicar artesãos de seus municípios que também 

trabalham  essa  técnica  no  cipó.  Joanna  pediu  apoio  dos  agentes  culturais 

diretamente  envolvidos  na  organização  dessa  ação,  no  sentido  de  auxiliar  nas 

discussões, para que a oficina ocorra em tempo hábil, já que cada município deverá 

indicar um artesão local e este, deverá transmitir aos demais a técnica e produzir as 

peças para  a  decoração de natal.  Em seguida,  Joanna apresentou aos agentes 

culturais a proposta de realização do segundo Encontro Cultural  do Alto Vale do 

Itajaí, que terá como atrações a Mostra de Grupos Folclóricos do Alto Vale do Itajaí e  

a  segunda  Feira  Regional  do  Artesanato.  A  Comissão  Organizadora  vem  se 

reunindo e definiu, por meio de sorteio, que o evento acontecerá em Witmarsum, no 

dia seis de novembro. O regulamento da Mostra de Grupos Folclóricos do Alto Vale 

do Itajaí já está pronto e o regulamento da segunda Feira Regional do Artesanato 

está  em  fase  de  análise.  Fernanda  Mihsfelldt,  agente  cultural  de  Witmarsum, 

apresentou aos colegas algumas providências que vem sendo tomadas para bem 

receber  os  participantes.  Joanna  e  Fernanda  sugeriram  ao  grupo  que  cada 

município faça a doação de uma cesta com produtos locais, para que se faça o 

sorteio, durante o encerramento do segundo Encontro Cultural do Alto Vale do Itajaí,  

valorizando a integração cultural  da região. Em breve, a Comissão Organizadora 

deverá  se  reunir  para  concluir  a  proposta  de  realização  do  evento,  com 

programação e orçamento para enviar à Diretoria da AMAVI, para análise e possível  

aprovação. Fernanda falou que, na sexta-feira, dia cinco de novembro, o município 

estará realizando a primeira Noite Cultural,  onde haverá diversas apresentações, 

envolvendo a comunidade local.  Dessa forma, convidou os municípios da região 

para  estarem  presentes,  a  partir  desse  dia,  com  estandes  na  segunda  Feira 

Regional  do  Artesanato,  sendo  uma  oportunidade  de  expor  e  comercializar  os 

produtos  da  região.  Nos  assuntos  gerais  da  ordem  do  dia,  Joanna  convida  os 

senhores  Ivo  Ferrari  e  Jonas  Felácio,  para  explanarem  sobre  a  Associação  de 

Escritores do Alto Vale do Itajaí, que foi criada no final de dois mil e nove, com o 

objetivo de divulgar e valorizar a literatura regional. Atualmente, a Associação de 

Escritores do Alto Vale do Itajaí possui aproximadamente setenta associados, dos 

municípios de Rio do Sul, Ituporanga, Taió e Ibirama. Os três principais projetos do 

grupo são: a criação do acervo literário regional, que conta com aproximadamente 

cento e cinquenta obras literárias publicadas, doadas e registradas na Biblioteca 



Pública  de  Rio  do  Sul,  em  espaço  específico  da  Associação;  a  divulgação  da 

Associação e o incentivo a leitura, através de visitas às escolas e universidades e 

participação em programas de rádio;  e, a realização da Feira Regional do Livro, 

prevista para acontecer entre os dias dezesseis e vinte e três de setembro, em Rio 

do Sul, com o apoio da AMAVI. Sr. Ivo agradece o espaço para divulgar os trabalhos 

da Associação de Escritores do Alto Vale do Itajaí, junto ao Colegiado de Cultura da 

AMAVI  e  se  coloca  a  disposição  dos  agentes  culturais,  para  maiores 

esclarecimentos junto aos escritores dos municípios da região. Joanna divulgou aos 

agentes  culturais  o  quarto  Edital  Votorantin  de  Seleção  Pública  de  Projetos  de 

Democratização Cultural, para patrocínio em dois mil e onze. O edital teve início dia 

três  de agosto  e investirá  três  milhões de reais  em projetos  de todas as  áreas 

culturais: artes visuais, artes cênicas, cinema e vídeo, literatura, música e patrimônio 

– desde que estejam comprometidos em ampliar e qualificar o acesso de jovens, 

entre quinze e vinte e nove anos, a bens culturais. A inscrição de projetos é gratuita 

e poderá ser realizada até o dia dezessete de setembro de dois mil e dez, até às 

dezoito horas. Joanna se comprometeu em enviar o edital, por e-mail, aos agentes 

culturais. Flávia Milena Howe Fachini e Joanna Pellizzetti, falaram sobre o Programa 

de Capacitação em Projetos Culturais,  uma parceria  entre Ministério  da Cultura, 

SESI, Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e Fundação Catarinense 

de Cultura, sugerindo que os agentes culturais façam suas inscrições, já que é uma 

capacitação a distância e existem vagas para representantes do Estado de Santa 

Catarina.  Joanna  se  comprometeu  em  enviar,  novamente,  o  e-mail  sobre  o 

programa aos agentes culturais. Joanna falou sobre a realização da Feira do Livro 

do  Alto  Vale  do  Itajaí,  que  vem sendo  organizada  em parceria  entre  a  AMAVI, 

através  da  Assessoria  Educacional,  com  o  apoio  da  Assessoria  de  Cultura  e 

Turismo,  Associação  de  Escritores  do  Alto  Vale  do  Itajaí,  SESC/Rio  do  Sul, 

Edutranec e Design Editora. O evento está previsto para acontecer entre os dias 

dezesseis e vinte e três de setembro, na Praça Ermembergo Pellizzetti, em Rio do 

Sul, e tem como objetivo incentivar, difundir e democratizar o acesso ao livro e a 

leitura no Alto Vale do Itajaí, alavancando e estimulando a sociedade regional, no 

sentido de fomentar os autores locais, oportunizando à comunidade o acesso e a 

compreensão da leitura como ferramenta de expressão cultural. Atrações como a 

Maratona  de  Contos  e  a  Mostra  de  Cinema  já  estão  confirmadas,  porém,  a 

organização tenta viabilizar o evento através da captação de recursos financeiros 

junto às empresas e instituições da região.  Joanna solicita  o apoio dos Agentes 

Culturais  no  sentido  de  apoiar  suas  Secretarias  Municipais  de  Educação,  na 



mobilização das comunidades locais, para participarem do evento. Joanna solicita 

aos agentes culturais que enviem à AMAVI as fotos tiradas durante a Assembleia do 

COLCULTURA/AMAVI, para que possa disponibilizá-las à imprensa, junto ao release 

do  encontro.  Damárcia  Rosana  Guesser  Nogueira,  de  Dona  Emma,  convida  os 

colegas  para  participar  do  Festival  de  Danças  de  Dona  Emma,  dia  onze  de 

setembro.  Erenice  Maria  Socreppa,  de  Salete,  convida  todos  para  o  vigésimo 

Festival de Dança de Salete, que acontecerá entre os dias dezessete e dezenove de 

setembro. Também convida os colegas para prestigiar a Festa de Nossa Senhora da 

Salete, com o Encontro de Corais, dia dezenove de setembro e para a Festa Dell 

Pollo, na comunidade São Luiz, dia vinte e um de agosto. Flávia Maccarini, de Vitor  

Meireles,  convida  para  o  primeiro  Festival  da  Canção  de  Vitor  Meireles,  que 

acontecerá  dia  dezesseis  de  outubro.  Jaison  Magneski,  agradeceu  e  convite  e 

parabenizou  a  colega  Fabiana  Dickmann,  de  Trombudo  Central,  pela  ideia  de 

convidar agentes culturais e de turismo da região para compor o corpo de jurados do 

concurso de escolha da rainha e princesas da quinquagésima segunda Festa de 

emancipação do Município, que aconteceu dia vinte e quatro de julho. Na ocasião, 

estiveram  presentes  representantes  de  turismo  e  cultura  de  Agronômica,  Taió, 

Agrolândia, Rio do Oeste, Braço do Trombudo, Ibirama, Laurentino e da AMAVI.  

Jaison evidenciou que a iniciativa serve para evidenciar a participação e integração 

dos agentes culturais e das ações desenvolvidas na cultura, nas festas da região.  

Ana Paula Mengarda, de Mirim Doce, convidou os colegas para participar do terceiro 

Jantar Típico Italiano, que acontecerá dia catorze de agosto, com comida típica e 

após, o Baile Dançante, com a banda Famiglia Paganini.  Fabiana Dickmann,  de 

Trombudo Central, agradeceu a presença dos colegas durante o evento alusivo aos 

cinquenta e dois anos do município. Em seguida, o grupo foi surpreendido com uma 

breve  apresentação  teatral,  através  do  Grupo  Enigma  Teatro  e  Cia.,  que  vem 

desenvolvendo várias apresentações no município e na região. Flávia Milena Howe 

Fachini,  de  Ibirama,  convidou  os  colegas  para  participarem da  apresentação do 

grupo no mesmo dia, a noite, na Fundação Cultural de Rio do Sul e colocou-se a 

disposição dos municípios,  para  interceder  junto  ao Grupo de Teatro,  caso haja 

interesse  em  apresentações  nos  municípios  da  região.  Ana  Cléia  Schwetler 

Fernandes,  de  Santa  Terezinha,  convida  os  agentes  culturais  interessados  em 

participar do Baile da Escolha da Rainha do Mel, dia vinte e um de agosto, que 

comuniquem e convida todos para participar da Festa do Município e Festa Regional 

do  Mel,  de  vinte  e  quatro  a  vinte  e  seis  de  setembro.  Flávia,  representante  de 

Ibirama,  convidou  os  colegas  para  almoçar  no  Restaurante  Arca,  lembrando  os 



presentes da programação prevista para o período da tarde, com início previsto para 

às treze horas e trinta minutos, com ônibus disponibilizado pela Prefeitura Municipal 

de Ibirama. A tarde, os agentes culturais iniciaram a visita aos pontos culturais da 

cidade conhecendo o espaço cultural na loja Decor'Art. Em seguida, conheceram o 

Arquivo  Histórico  Municipal,  onde  puderam  presenciar  algumas  medidas  de 

proteção, preservação e conservação dos documentos e fotografias, passando pelos 

setores de recuperação e digitalização de documentos, recuperação e digitalização 

de fotolitos, o acervo fotográfico e a mapoteca. Na ocasião, foi solicitado à  Maria 

Aparecida Cristóvão da Silva, funcionária do Arquivo Histórico de Ibirama e à Wilde 

Bauner, funcionária do Museu de Ibirama, proposta de Oficinas de Capacitação em 

Arquivos  e  Museus,  com conteúdos  e  valores,  com o  objetivo  de  viabilizar,  no 

próximo ano, a estruturação esses importantes espaços culturais nos municípios do 

Alto Vale do Itajaí. O grupo visitou o espaço SESI – Indústria do Conhecimento, a 

Igreja  de  Confissão Luterana,  a  Associação de Artesãos de Ibirama e  o  Museu 

Eduardo de Lima e Silva Hoerhann, localizado junto ao prédio do Hansahoehe. No 

encerramento, a Prefeitura Municipal  de Ibirama ofereceu um saboroso café aos 

agentes  culturais  e  demais  participantes.  A  próxima  Assembleia  Ordinária  do 

Colegiado de Cultura da AMAVI acontecerá em José Boiteux, no dia dezenove de 

outubro de dois mil e dez. 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 cópia da lista de presenças em anexo.


