
 

 

Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e dezessete, às quatorze horas nas dependências 

da AMAVI, na cidade de Rio do Sul, foi realizada a reunião geral do Colegiado de Cultura- 

ColCultura/AMAVI.  A assessora de Cultura senhora Fabiana Dickmann, agradeceu a 

presença de todos do Colegiado e passou ao primeiro tema da tarde, a socialização do 

Fórum dos Conselheiros de Florianópolis pelos Conselheiros Ronildo da cidade de 

Presidente Getulio e Adair da cidade de Pouso Redondo, compartilharam sobre a 

capacitação em Gestão Cultural aos membros presentes relatou da importância dos 

trabalhos desenvolvidos pelo CONGESC nas regiões de Santa Catarina principalmente dos 

grandes pólos de Cultura como Joinville e ressaltando a cidade de Rio do Sul. Lembraram 

ainda da importância da adequação dos municípios da AMAVI que não regularizarão sua 

situação junto ao SNC. O conselheiro Ronildo também explicou como funciona o Conselho 

de Cultura do Município de Presidente Getúlio, das vagas, dos membros, das prioridades e 

de como foi feito a escolha deste Conselho e como funcionará o próximo. Sendo esta 

explicação de grande valia aos demais municípios que ainda não tem, e de como fazer em 

seu município. Em seguida a assessora Fabiana, distribuiu o livro “Patrimônio Cultural da 

Imigração em Santa Catarina”, para cada membro presente na reunião e deu continuidade a 

socialização Geral da oficina de Patrimônio Histórico Cultural destacando as dúvidas ainda 

do Colegiado que em reflexão sugeriu uma nova oportunidade de um novo evento sobre 

este tema para esclarecerem as dúvidas do grupo. Outro momento Importante a destacar foi 

o da Conselheira Ângela diretora da Fundação Cultural de Rio do Sul, que explicou sobre o 

funcionamento, as questões burocráticas que rege uma fundação, das dificuldades e 

também da agilidade dos trabalhos oferecidos da questão da APP da instituição e do peso 

do nome Fundação Cultural, que tem sua história na cidade de Rio do Sul e de como seria 

se esta mesma fosse uma secretaria, e deixou uma pergunta para todo o Colegiado “Qual 

seria a melhor avaliação: ser uma secretaria ou ser uma fundação?” o lado bom e o lado 

ruim de cada instituição. Neste mesmo momento apresentou os organizadores do Projeto 

“Oca cultural” que apresentaram a proposta ao Colegiado presente sobre o funcionamento e 

custos do mesmo a cada município, da importância de fazer parceria entre os municípios 

Presentes na reunião. Fabiana também destacou sobre o Edital Elisabete Anderle de 



 

 

Apoio às Artes e à Cultura do Estado de Santa Catarina, que tem como objetivo de 

constituir programa de estímulo, fomentador dos segmentos básicos da economia e da 

cultura, diante deste edital a proposta foi de que o Colegiado fará seu projeto com ênfase na 

Oca Cultural, e ainda ressaltou ao colegiado sobre a Feira Multicultural e ficou definido que 

os contemplados serão os municípios que estavam na reunião, mas os municípios que não 

estavam presente podem aderir ao projeto de forma particular. Com isso, encerra-se a 

presente ata que vai assinada por mim Andreia Ventura, Primeira Secretária do 

COLCULTURA/AMAVI e por todos os presentes, conforme consta em lista de presenças 

anexada. 

 


