
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CULTURA DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – 

COLCULTURA 

 

No dia quinze de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, as quatorze horas, nas 

dependências do Auditório da Amavi em Rio do Sul, aconteceu o primeiro 

encontro do colegiado de Cultura. Sra. Fabiana – Assessora de Turismo da 

Amavi, deu boas vindas a todos do colegiado, passando a ordem do Dia, com a 

Eleição de nova coordenação do Colegiados e editais Culturais abertos. Sra. 

Fabiana passa a palavra para Srª Vilma, Vice coordenadora do Colcultura.  Vilma 

agradece a presença de todos, e relembra a comemoração de fim de ano, por 

toda equipe, onde o qual foi realizado com muita alegria pelo colegiado da 

Cultura e Turismo, enfatizando o convite para final do ano dois mil e dezoito, 

para que não deixe por despercebido esta data, onde a alegria e a harmonia da 

equipe prevalecem. Sra. Vilma então passa a palavra para Fabiana onde da 

início aos trabalhos. Fabiana pergunta aos membros da equipe, se estão atentos 

aos Editais abertos da Cultura, lembrou a todos do último edital do Estado para 

Feiras, Oficinas e eventos, que estendeu seu prazo no dia vinte de fevereiro do 

mesmo ano. Todos ali presentes fizeram sua proposta, almejando sucesso do 

projeto. Sra. Andréia de Ituporanga aproveitou a deixa e convidou todos ali 

presentes para a Oficina de realização de Projetos Culturais, que terá em sua 

cidade dia oito e nove de março. Fabiana pega palavra novamente com a eleição 

da coordenação do colegiado para este ano. Sugere então manter os presentes, 

se não houver maiores problemas. Sr. Gregory P. Kietzer de Ibirama se 

disponibiliza como Coordenador Geral do Colegiado, com pensamento em 

participar também do CONGESC trazendo algum evento para a região e 

almejando o Fórum de cultura de 2019 em Ibirama.  Todos ali presentes 

concordaram, não havendo debates.  Sra. Fabiana pergunta aos demais, se 

alguém de disponibiliza para os membros da Diretoria, não havendo 

questionamento houve a reeleição e permanência do mesmo. Como Vice 

Coordenadora Vilma Krause de Atalanta, Secretária Geral Andressa Loterio de 

Presidente Nereu, Primeira Secretária Andreia Ventura Souza de Ituporanga, 

Segunda Secretária Andrea Giovana de Rio do Campo. Sra Fabiana parabeniza 

toda a diretoria.  Na continuidade da reunião, Sra. Fabiana pergunta como estão 

os andamentos e o planejamento de cada um ali presente, dentro de seu 

Município. Todos ressaltam que há várias atividades, muitas ações, com recurso 

mínimo.  Sra. Fabiana passa a palavra então para Coordenador eleito Sr. 

Gregory P. Kietzer de Ibirama. Sr. Gregory comenta que se disponibilizou como 

Coordenador, com intuito de dois mil e dezenove, trazer para sua cidade o Fórum 

Catarinense de Cultura.  Sendo presidente, ressalta ele, será muito mais fácil 



tentar trazer este evento. Agradeceu mais uma vez, e passou palavra para Sra. 

Vilma- Vice Coordenadora. Vilma agradece os presentes, e reforça a união do 

colegiado sendo muito importante para ações, projeto e dúvidas. Agradeceu Sra. 

Fabiana por estar sempre disponível para equipe. Fabiana então se despede de 

todos e agradece a presença mais uma vez. Participaram da Reunião 

representante dos municípios de Ibirama, Ituporanga, Petrolândia, Presidente 

Nereu, Rio do Sul, Salete e Witmarsum. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


