
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CULTURA DA ASSOCIAÇÃO 

DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – COLCULTURA 

 

No dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezenove, as quatorze horas, nas 

dependências da sala da secretaria executiva, aconteceu a primeiro encontro do ano do 

colegiado de Cultura. Sra. Fabiana – Assessora de Turismo da Amavi, deu boas vindas a 

todos do colegiado agradecendo a presença de todos, falou da importância da presença 

nos encontros e que fica feliz em ter casa cheia neste dia. Fabiana passou à palavra então 

ao Senhor Gregory P. Kietzer, Diretor de Cultura de Ibirama e coordenador do ColCultura. 

Sr. Gregory saudou a todos iniciando com a apresentação de todos e em seguida a pauta, 

abordando o assunto dos Fóruns Municipais de Cultura para a etapa Regional e Estadual, 

ficando definido que Ibirama realizara sua edição municipal sozinha e Rio do Sul irá fazer 

de forma Intermunicipal juntamente com: Mirim Doce, Presidente Getúlio, Taió, Braço do 

Trombudo, Rio do Campo, Agronômica, Santa Terezinha, Atalanta, Pouso Redondo, 

Trombudo Central e Witmarsum. Também foi colocado em discussão o questionário para 

avaliar a organização do setor de cultura dos municípios, com este questionário preenchido 

os dados serão utilizados para realizar o “Prêmio Prefeito Amigo da Cultura” junto ao evento 

regional que será organizado por este colegiado no mês de agosto em Trombudo Central. 

Gregory falou da importância da participação de todos para fortalecer o segmento e este 

colegiado. Foi eleito uma comissão para organizar o evento regional sendo composto por: 

Ronildo, Jonatan, Deivid, Vilma, Agate, Cristina, Júlio e Silvana. Foi eleito ainda uma 

comissão organizadora do “Prêmio Prefeito Amigo da Cultura” composto por: Gregory, 

Balbino e Ronildo e Fabiana, sendo que esta comissão será incumbida de elaborar o Edital 

do prêmio, avaliar as respostas do questionário e demais demandas que surgirem ao 

decorrer relacionadas ao prêmio. Foi abordado as informações sobre o 9ª Fórum 

Catarinense de Gestores Culturais que acontece nos dias 08, 09 e 10 de maio em 

Garopaba/SC, as inscrições estão abertas no site da Fecam. Gregory falou que neste ano 

ira candidatar a cidade de Ibirama para receber o Fórum de 2020 e para isso quanto mais 

participação do Alto Vale mais chances tem de o Alto Vale sediar este evento. Foi realizado 

a eleição da coordenação Colcultura/amavi para 2019 sendo Ronildo Garcia eleito 



coordenador, Jonatan Truppel vice coordenador, Deivid Fava secretário e Vilma Krausse 

segunda secretária. Fabiana como assessora pediu a palavra e agradeceu o Gregory, 

Vilma, Andreia e Andressa pelo belo trabalho feito a frente da coordenação. Desejou um 

ótimo trabalho ao novo grupo. Ronildo tomou posse e colocou o calendário de Assembleias 

de 2019 para apreciação com as seguintes datas: 17/04, 26/06, 28/08, 30/10 e a final com 

data a definir pelo grupo. Calendário foi aprovado por unanimidade.  Em assuntos gerais 

Fabiana colocou que O Sr. Nelson da Secretaria de Estado teria a data de 15/05 para vir na 

Amavi realizar a avaliação dos artesanatos para confecção da carteirinha do Artesão, todos 

se manifestaram dizendo que seria inviável fazer este movimento sendo que poucos 

conseguiriam ter a carteirinha devido aos critérios que o estado estabelece. Rafael 

subintendente da Fundação Cultural de Rio do Sul pediu a palavre para e colocou da 

importância de trocar atracações culturais nos eventos municipais para integração, 

divulgação da cultura regional. Fabiana ainda colocou em apreciação a realização de mais 

uma capacitação sobre Museus com o Sr. Renilton Assis e com Rodrigo Rosa sobre 

Patrimônio, ambos os profissionais cedidos pela da FCC, todos acharam importante. Sr. 

Ronildo agradece a presença de todos (as), fortalecendo dizendo que a União faz a força e 

que vai trabalhar para fortalecer ainda mais este grupo. Participaram da Reunião 

representante dos municípios de Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Ibirama, Mirim 

Doce, Pouso Redondo, Santa Terezinha, Presidente Getúlio, Rio do Campo, Taió, 

Trombudo Central, Rio do Sul, Witmarsum, conforme lista de presença em anexo. Sem nada 

mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim Agate Regina Maggio 

representando a Andreia Ventura Secretaria geral do COLCULTURA/AMAVI e por todos os 

presentes. 

 


