ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2016
Colegiado de Cultura – COLCULTURA/AMAVI
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, no auditório da
AMAVI, reuniram-se representantes de cultura dos municípios que pertencem a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, onde o Coordenador Geral do Colegiado, o
Senhor Édio Fernandes, no uso de suas atribuições, deu boas vindas a todos, apresentou
a pauta do dia que assim ficou definida e aprovada: Traçar plano de ação do COLCULTURA-AMAVI 2016; Eleição da Coordenação do COLCULTURA-AMAVI 2016; VI
Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura em Chapecó e Assuntos gerais.
Fabiana Dickmann sugeriu que este colegiado realize ao menos uma ação regional e sugeriu que o colegiado de cultura faça parte da comissão organizadora do Seminário de
turismo e da EXPOTUR Caminhos do Alto Vale ajudando na organização e incluindo
ações e apresentações culturais no evento que deve ser realizado no mês de Julho do
corrente ano. Édio, Manuel e Willian colocaram seus nomes a disposição para fazer parte da comissão. Foi aprovado por unanimidade a participação do ColCultura/AMAVI na
EXPOTUR. Ficou deliberado que será realizado um calendário de eventos especiais,
onde elenque um evento por município onde será realizado apresentações culturais itinerantes. Esta ação será realizada entre os municípios que participam efetivamente nas
reuniões deste colegiado. Seguindo a pauta teria a eleição coordenação do COLCULTURA/AMAVI , por falta de coró a eleição deve acontecer na próxima assembleia. Willian
colocou que haverá um ônibus organizado pela AMFRI e AMMVI com disponibilidade
de lugares para gestores de cultura da região da AMAVI. O transporte vai passar pela
BR 470 e em breve a associação deve encaminhar mais detalhes. Participaram desta assembleia os municípios de Ituporanga, Lontras Laurentino, Rio do Oeste e Rio do Sul.
Assim sendo, Fabiana Dickmann, Assessora de Turismo e Cultura da AMAVI, lavrei a
presente ata que vai por mim assinada e por todos os presentes, conforme consta lista de
presença em anexo.

