ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2015
Colegiado de Cultura – COLCULTURA/AMAVI

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, no auditório
anexo I da AMAVI, reuniram-se representantes de cultura dos municípios que
pertencem a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, onde o
Coordenador Geral do Colegiado, o senhor Willian Sieverdt, no uso de suas
atribuições, deu boas vindas a todos, apresentou a pauta do dia que assim
ficou definida e aprovada: Eleição da nova diretoria do Colegiado; Informações
sobre curso de agente cultural – Fundação Cultural de Rio do Sul e Instituto
Federal Catarinense; Informações sobre Fóruns dos Gestores Municipais de
Cultura em Urussanga; Agenda de eventos do Alto Vale para 2015; Revisão de
ações e solicitações feitas à AMAVI; Entrega de kits de livros para as
bibliotecas municipais encaminhados através da Fundação Catarinense de
Cultura e Assuntos gerais. Willian solicitou para alterar a ordem da pauta a qual
foi aprovada por todos. Willian iniciou falando sobre a reunião co CONGESC
que aconteceu no dia onze de março em Chapecó que tratou sobre a
programação do Fórum Catarinense de Cultura que acontece em abril, este
Fórum vai contar com oficinas temáticas com vagas limitadas sendo que cada
participante no ato de sua inscrição escolhe a oficina que quer participar.
Quanto às solicitações enviadas ao Presidente da AMAVI referente ao
fretamento de um ônibus para irmos para Urussanga, fica deliberado que assim
que recebermos a programação completa do mesmo os municípios devem se
manifestar caso haja interesse para ter o levantamento de quantos
participantes terá, desta forma Willian fará nova solicitação do transporte ao
presidente da AMAVI. A agenda de eventos dos municípios ficou assim
deliberado na próxima reunião deste colegiado a assessora de cultura Fabiana
Dickmann fará um treinamento para cadastro no site da AMAVI, os municípios

também podem aproveitar o Portal de Turismo Caminhos do Alto Vale para
divulgarem gratuitamente seus eventos culturais. Sobre as solicitações via
oficio para o presidente da AMAVI que eram: Transporta para o Fórum
Catarinense de cultura, a capacitação para entendermos o Edital Elizabete
Anderle e a contratação de assessoria para elaboração dos Planos Municipais
de Cultura e de um assessor para a cultura, todas as solicitações foram
negadas. Willian através da Fundação Cultural de Rio do Sul vai oferecer uma
capacitação os municípios da AMAVI e esta deve acontecer ainda no mês de
março entre os dias 26 a 30. Édio Fernandes salientou que a prioridade é
capacitações para elaborações de projetos e que precisamos buscar
profissionais para oficinas deste tema no corrente ano. Fabiana propôs aos
participantes para que pense e tragam na próxima reunião opções para a
realização de uma ação em conjunto exemplo: semana cultural onde seja unido
e integrado a cultura regional, Pouso Redondo se propõem a sediar esta
primeira ação. Após foi realizada a eleição da nova coordenação do
COLCULTURA/AMAVI. Fabiana apresentou aos membros do colegiado a
diretoria atual, e após pediu para que os interessados em fazer parte da nova
coordenação colocassem seus nomes a disposição. Assim sendo, alguns
agentes puseram seus nomes a disposição, tais como: Édio Fernandes, Willian
Sieverdt, João Carlos Felipe, Maria A. Cristovam da Silva, Manoel Carvalho.
Havendo concordância de todos os presentes, a nova coordenação do
COLCULTURA/AMAVI ficou assim constituída: Coordenador Geral Édio
Fernandes, Diretor de Cultura de Ituporanga, Vice Coordenador Willian
Sieverdt, Superintendente da Fundação Cultural de Rio do Sul, Secretária
Geral Maria A. Cristovão da Silva, Diretora de Cultura de Ibirama, Primeiro
Secretário Manoel Carvalho, Diretor de Cultura de Lontras, Segundo Secretário
João Carlos Felipe Diretor de Cultura de Pouso Redondo. Todos os presentes
saudaram a nova coordenação do COLCULTURA/AMAVI. Ainda nos assuntos
gerais foram eleitos os representantes da região para participarem das
reuniões do CONGESC, ficando assim eleitos: Titular Édio Fernandes e
Suplente Willian Sieverdt, estes nomes devem ser encaminhados pela
assessoria da AMAVI para a FECAM. Em seguida, foi entregue para cada
Gestor o kit de livros recebido da Fundação Catarinense de Cultura. Nada mais

havendo a tratar, o Coordenador Willian deu por encerrada a reunião e eu,
Fabiana Dickmann, Assessora de Turismo e Cultura da AMAVI, lavrei a
presente ata que vai por mim assinada e por todos os presentes, conforme
consta lista de presença em anexo.

