
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CULTURA DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – COLCULTURA 

 

No dia nove de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, nas dependências 

do Auditório da Amavi, em Rio Do Sul, aconteceu a Assembleia do colegiado de Cultura 

Fabiana Dickmann, Assessora de Turismo e Cultura da Amavi, deu as boas-vindas e 

agradeceu a presença de todos e comunicou aos presentes o fato que o Palestrante Sr. 

Rodrigo Rosa, obteve um imprevisto a caminho, e não poderia estar presente naquela 

data, adiando então para dia 23 de novembro naquele mesmo local e hora. Sendo 

assim, passou a palavra para o Coordenador do Colegiado da Cultura da Amavi, Sr. 

Adair Felizardo de Pouso Redondo. Sr. Felizardo cumprimentou os presentes e 

agradeceu a presença de todos, aos membros da Cultura. Sr. Felizardo passa então um 

vídeo com parceria da Amavi (Turismo e Cultura), na divulgação CAMINHOS DO AUTO 

VALE, indicando os pontos turístico do Município de Pouso Redondo para os demais 

levar para Cidade esta idéia.Sr. Felizardo passa a Palavra para Coordenadora da 

Cultura da Amavi. Fabiana comenta da participação de todos (as) membros da Cultura 

que neste ano de dois mil e dezessete marcaram presença em todas as reuniões, sendo 

realizados seis encontros durante o corrente ano. Fomenta também dos projetos para 

seqüente ano, das parcerias, e deseja que todos tenham mais sucesso profissional com 

os andamentos iniciados pela Amavi – COLCULTURA.Comenta também da Associacao 

ABEDAVI(Associação Beneficente e Filantrópica das Primeiras Damas do Alto Vale do 

Itajaí), Que tem por intuito promover ações sociais e encontro das Primeiras Damas do 

Auto Vale, e pensando em Cultura, houve uma idéia de promover uma um evento 

Cultural e Beneficente a  RAINHA DO CAMINHOS DO AUTO VALE, com café colonial 

possuindo receitas tradicionais de cada município. Comentou também, das 

lembrancinhas que deixamos comercializar nos Eventos, que os Turistas chegando a 

nosso Município desejam levar algo que identifique esteve por aqui, com um logotipo, 

algo do gênero. Fomentou também da idéia do Tombamento das Compotas, sendo uma 

necessidade de identificação para Auto Vale. Sra. Fabiana convida aos caros colegas 

para a confraternização em dezembro em nome do Coordenador do Colegiado de 

Turismo Sr. Marcos Scheller e Coordenador do Colegiado da Cultura Sr. Adair Felizardo, 

a participar do ‘AMIGO SECRETO’ de enceramento no dia nove de Dezembro a parti 

das quinze horas no Sitio do Marcos em Agrolândia, sendo que o presente será algo 

típico tradicional de sua cidade no valor de R$30,00 reais. Fabiana passa a palavra para 

o Coordenador, Sr. Adair Felizardo que agradece mais uma vez a todos os presentes, 

representante dos municípios de Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio 

do Sul, Agrolandia, Braço do Trombudo, Laurentino, Atalanta e Aurora. Sem nada mais 

a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim Andressa Aparecida 

Loterio, Secretária Geral do COLCULTURA/AMAVI e por todos os presentes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


