Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas nas dependências
da AMAVI, na cidade de Rio do Sul, foi realizado a reunião geral do Colegiado de CulturaColCultura/AMAVI. A assessora de Turismo senhora Fabiana Dickmann, agradeceu a
presença de todos do Colegiado, falou da importância da pauta, e principalmente que os
gestores devem não só ouvir sobre Sistema de Cultura e sim efetivar esta política na
pratica em seu município, aderindo e implantando os passos necessários deste sistema,
já que a mais de seis anos o colegiado da Amavi trata este assunto nas reuniões e ainda
temos oito municípios que não fizeram a adesão ao Sistema. Fabiana passou à palavra
ao Senhor Gregory P. Kietzer, Diretor de Cultura de Ibirama e coordenador do Colcultura,
Gregory saudou a todos iniciando a pauta repassando ao grupo o que foi discutido na
última reunião do CONGESC em Florianópolis, no qual esteve presente, dentre os
assunto repassados o que mais preocupou o coordenador é o atraso dos municípios da
região da Amavi em aderir e organizar o Sistema de Cultura em seus município e por
isso, resolveu trazer como pauta, o passo a passo para adesão e organização do
sistema. Gregory apresentou de forma fácil o modelo implantado em Ibirama
esclarecendo e desmistificando a burocracia de forma pratica para o entendimento de
todos e fornecendo o modelo para que cada um possa adaptar ao seu município. Ficou
deliberado que dia vinte e seis de abril, as quatorze horas, será realizado uma
assembleia extraordinária para tratar somente sobre Conselhos de Cultura, Angela
Palhano – Superintendente da Fundação Cultura de Rio do Sul vai abordar este tema ao
demais a fim de nivelar todos os municípios dentro do Sistema de Cultura. Em seguida foi
abordado o VIII Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura e passado o vídeo
que a Nivea, Diretora de Cultura de Bombinhas, cidade sede do Fórum e Coordenadora
do CONGESC, enviou ao grupo do colegiado. O vídeo foi um convite especial ao grupo
para que se inscrevam e participem do Fórum a fim de melhorar seus conhecimentos e a
gestão cultural em seus municípios. Por fim, Gregory agradeceu a participação de todos e
os que estavam presente e ainda não fizeram a adesão de seus municípios ao sistema
Gregory auxiliou na adesão, foram quatro municípios que permaneceram para realizar o
processo, Aurora, Lontras, Salete e Trombudo Central. Fabiana também agradeceu a
todos, entregou a cada município participante um livro que foi doação da Academia de

Letras de Presidente Getúlio que deve ficar nas Bibliotecas de município. Participaram
desta reunião representantes dos municípios de Agronômica, Aurora, Braço do
Trombudo, Ibirama, Lontra, Petrolândia, Presidente Getúlio, Rio do Sul, Salete e
Trombudo Central. Com isso, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim
Fabiana Dickmann, Assessora do COLCULTURA/AMAVI representando neste ato a
secretaria geral deste colegiado e por todos os presentes, conforme consta em lista de
presenças anexada.

