
 

 

 

 

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 três dias do mês de maio de dois mil e doze, às quatorze horas, nas 

dependências do Auditório dois da AMAVI no município de Rio do Sul, realizou-se a 

segunda Assembléia Ordinária do ano, do COLCULTURA-AMAVI. A ordem do dia 

dispôs dos seguintes assuntos: Leitura e aprovação da ata da Assembléia Ordinária 

do dia treze de abril nas dependências da AMAVI; Apresentação e orientações do 

Formulário para Levantamento da Oferta Cultural da Região e Assuntos Gerais 

conforme edital de convocação. Fabiana deu boas vindas a todos e passou a 

palavra a Jaisson que iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. A agente 

cultural e primeira secretária do COLCULTURA/ AMAVI Adriana Pedroni de Melo fez 

a leitura da ata que em seguida foi aprovado por todos os presentes. Jaisson e 

Fabiana apresentaram o formulário do Diagnóstico da Oferta Cultural do Alto Vale do 

Itajaí. Explicaram passo a passo como preencher o formulário, sendo que este 

deverá ser preenchido de forma simples e objetiva. Este formulário tem por objetivo 

fazer um levantamento de toda oferta cultural existente nos vinte e oito municípios 

pertencentes à AMAVI. Fabiana pediu para que quando os agentes forem cadastrar 

o diagnóstico, cadastrar somente o que o município possui, e o que não possui 

excluir do formulário. Após o preenchimento dos formulários, deverá ser enviados 

para Fabiana na AMAVI por e-mail para inserir nos sites da Cultura e da AMAVI. 

Fabiana ficará responsável para enviar o formulário do diagnóstico de oferta cultural 

aos agentes culturais para preenchimento. Fabiana falou também da importância de 

cumprir o prazo sugerido para a realização do cadastramento que foi definido para o 

final do mês de julho do corrente. Jaisson falou sobre o site do Colegiado de Cultura 

do Alto Vale do Itajaí que está disponível para envio de informações dos municípios. 

Jaisson sugeriu que após o diagnóstico da oferta cultural concluído e a logomarca 

da cultura lançada deverá ser confeccionados materiais de divulgação como folders 

e flyers para intercâmbio cultural entre os municípios. O agente cultural de Taió, 

Douglas sugeriu que o colegiado faça um banner para deixar exposto nas festas de 

cada município, banner este, que representará a cultura da região e o colegiado. 

Jaisson, Flávia e Fabiana participaram de uma reunião do CONGESC e estava a 



 

 

 

 

representante da SOL a Senhorita  Adriana que em conversa ofereceu um modelo 

de diagnóstico de oferta cultural de Balneário Piçarras para implantar nos municípios 

da nossa região, sendo assim, a idéia foi aceita pelo colegiado. O agente cultural 

Jaison Hofmann comentou a importância da cultura em nossa região, ela deve ser 

muito valorizada pois temos uma grande oferta e grande potencial cultural em nossa 

região. Jaisson falou que não será possível realizar o 2º encontro cultural do Alto 

Vale do Itajaí, tendo em vista a falta de apoio, recursos e o período eleitoral. Fabiana 

falou sobre o Fórum de Cultura que será realizado nos dias vinte oito e vinte e nove 

de maio no Sesc Cacupé em Florianópolis. Fabiana passou o orçamento de 

inscrição e hospedagem. O valor da hospedagem em quarto triplo será no valor de 

R$ 66,66 por pessoa e taxa de inscrição de R$ 50,00 por pessoa. Fabiana fará o 

orçamento de uma Van para levá-los até Florianópolis. Fabiana falou que para a 

próxima reunião ordinária do colegiado do COLCULTURA/AMAVI já tem um 

palestrante para fazer a explanação sobre o Sistema Municipal de Cultura que será 

realizada pelo convidado Marcos do município de Navegantes que é um dos 

membros do CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA 

CATARINA CONGESC, solicitação feita pelos agentes culturais. Jaisson encerrou a 

reunião, agradecendo a presença de todos os participantes. Participaram da reunião 

os seguintes agentes culturais: Jaisson Magnesk - Rio do Oeste; Jaison Hofmann - 

Rio do Sul; Douglas Fernando Silva – Taió; Márcia R. D. Tenfen; Manoel Carvalho – 

Lontras; Adriana Pedroni de Melo - Presidente Nereu; Rejane t. Bonacolsi Zanis -  

Laurentino; Maristela Dematté Dietrich - P. Getulio; Odair José Ferreira – Salete; 

Juliana G. Comandoli – Presidente  Nereu e Fabiana Dickmann - Amavi.. A próxima 

Assembléia Ordinária desse Colegiado será realizada em Rio do Sul no auditório 

dois da AMAVI, no dia quatorze de junho de 2012. Sem mais a tratar, encerra-se a 

presente ata que vai assinada por mim Adriana P. de Melo, primeira secretária desse 

colegiado, neste ato representado a Secretária Geral do COLCULTURA/AMAVI e 

por todos os presentes, conforme consta em lista de presença anexada. 


