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Colegiado de Cultura – COLCULTURA/AMAVI 

 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CULTURA DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – COLCULTURA/AMAVI 

 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (quarta-feira), todos os 

Servidores de Cultura dos municípios associados à AMAVI foram convocados para a reunião 

ordinária, a realizar-se nas dependências do Auditório da AMAVI em Rio do Sul, com início 

marcado para as catorze horas em primeira convocação com quinze associados presentes ou, 

em segunda convocação às catorze horas e dez minutos com qualquer número de associados 

presentes, A ordem do dia foi, para apreciarem e deliberarem sobre os seguintes assuntos. 

Abertura da Assembleia pela Srª Ana Carolina Grah Nicolodelli, Coordenadora do 

COLCULTURA/AMAVI que saudou as todos com as boas-vindas, e juntamente com a Srª 

Fabiana Dickmann Assessora da Cultura e Turismo da AMAVI apresentaram a ordem do dia 

desta assembleia. Editais disponíveis (Anderle) entre outros; neste momento a Srª Fabiana, 

abriu o site da Fundação Catarinense de Cultura e acessou o edital do Prêmio Elisabete Anderle, 

mostrando o local de inscrição e sanando dúvidas, na oportunidade Rodrigo, que faz parte da 

Amusavi e que neste ato estava representando a Fundação Cultural de Rio do Sul, colocou sua 

experiencia positiva na participação deste edital, dando exemplos de projetos que também foram 

contemplados neste edital em Rio do Sul. Outros colegas aproveitaram para compartilhar de 

suas experiencias, desta forma foram apresentados mais 3 outros editais em aberto, fomentando 

que todos leiam com atenção e aproveite para participar dos que haja viabilidade de acordo com 

a realidade local. Planejamento das ações culturais conjuntas para o fim do ano (tour cultural); a 

Srª Ana Carolina, coordenadora do colegiado, expos seu anseio em realizar trocas de 

apresentações culturais entre o Alto Vale, criando um tour cultural e abriu para que os 

participantes colocassem quais apresentações teriam para esta ação? Neste momento Deivd, 

Secretario de Trombudo Central, colocou a dificuldade de realizar tal ação, haja vista que é 

necessário selecionar quem participaria, ter autorização dos pais em caso de menores e ainda a 

dificuldade de obter transporte coletivo, lanches entre outros detalhes que se julga necessários. 



 

 

A maioria dos participantes da reunião, concordaram com o apontamento de Deivid, como 

encaminhamento, adotou-se alimentar na plataforma SICULT, os calendários municipais de 

eventos, relacionados ao final do ano, havendo necessidade de alguma apresentação em 

especifico, utilizasse o grupo de watts para tentar encontrar tal apresentação nos municípios dos 

arredores, prestigiando assim a cultura local e regional. Setoriais e workshop que já existem e 

possíveis novos; A coordenadora expos os andamentos da setorial de dança, que está indo para 

sua segunda edição do workshop, apresentou os andamentos desde o início, colocou seu 

anseio para que outras setoriais sejam criadas a exemplo desta, temos o segmento da música, 

bastante forte e possível de ser movimentado, segundo Ana Carolina. Rodrigo, se pôs a 

disposição, juntamente com Jonatan, secretario de Braço do Trombudo, em se reunir e analisar 

a viabilidade, o nicho que poderia ser trabalhado, junto a este grupo. Agate, diretora de cultura 

de Agronômica, se pôs à disposição, em movimentar a setorial de artesanato e trabalhos 

manuais, porem sem data para acontecer, inicialmente será um estudo de viabilidade em ambas 

as setoriais mencionadas.    Assuntos Gerais, Fabiana coloca a possibilidade dos membros do 

colegiado enviar demandas para que sejam tratadas em âmbito regional nas reuniões deste 

colegiado, solicita que, quem tiver demandas, encaminhe as mesmas a assessoria de turismo e 

cultura da amavi, para os devidos encaminhamentos nas próximas reuniões. Sem mais a tratar, 

encerra-se a presente ata que vai assinada por mim Ronildo Garcia Secretário geral do 

ColCultura/Amavi, e por todos os presentes, conforme consta em lista de presenças anexadas.         

 

 


