ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CULTURA DA ASSOCIAÇÃO
DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – COLCULTURA
Aos Sexto dia do mês de Julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, nas
dependências do Auditório da Amavi, em Rio Do Sul, aconteceu a Reunião Ordinária do
Colegiado de Cultura da Amavi, com a seguinte pauta: Adesão do Sistema Municipal de
Cultura, situação do Plano de cultura de Cada Município, como está à situação de cada
Município, entre outros assuntos relacionado ao mesmo. A ordem do dia contemplou a
eleição da Secretária do Colegiado da Cultura onde por unanimidade foi eleita a Srª
Andressa Ap. Lotério de Presidente Nereu, que substituiu Fernanda Mishefld de
Witmarsum, e a aprovação da ata do ultimo encontro. Fabiana Dickmann, Assessora de
Turismo e Cultura da Amavi, deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos,
passando a palavra para o Coordenador do Colegiado da Cultura da Amavi, Sr. Adair
Felizardo de Pouso Redondo. Felizardo cumprimentou os presentes e agradeceu a
presença de todos, dando as boas vindas aos novos membros da Cultura, Mirlei de
Witmarsum, Elisandra Steinhauser Jochen de Atalanta e Eliane de Moraes Laurino de
Lontras. O Coordenador comentou a situação atual da Cultura perante o Estado, da
dificuldade de ser contemplado por projetos e ações gerais que fortalece e desenvolve a
cultura local e regional, sendo que o Estado ainda visualiza mais interesses na área
turística, que por sua vez, apresenta índice maior de crescimento e desenvolvimento,
sendo um status mais abrangente para a visão de nossos lideres Políticos, infelizmente.
O Sr. Felizardo comentou a preocupação do Concurso Fotográfico que vem acontecendo
na região, dos direitos autorais dos membros participantes, a autorização é
extremamente importante, relata por ser sua área de formação, tem conhecimento na
conseqüência drástica que pode ocorrer para o município, e fica responsável para
encaminhar para todos os membros da cultura, um modelo do Termo de Autorização para
prevenção do mesmo. Após explanação dos debates, Sr. Felizardo passa a palavra para
Sra. Fabiana Dickmann, Assessora de Turismo e Cultura da Amavi. Fabiana aborda o
assunto do Sistema Municipal de Cultura, mostrando ali, o Passo a Passo para a adesão
do Sistema Municipal de Cultura, para aqueles que ainda não aderiram ao sistema. Após

observar a realidade de todos os municípios, ficou a disposição de cada membro para
maiores duvidas, sobre o mesmo e relatou a importância de aderir, e os benefícios
perante estado, prazos, entre outros. Dentro Disto Sr. Felizardo, acrescenta que a criação
do Conselho, do Plano e o Fundo Municipal de Cultura é importante estar em dia, para
que se ocorra um benefício de recurso, seja contemplado sem maiores problemas.
Fabiana também comentou sobre dedução do Imposto de Renda para Fundo Municipal
de Cultura, um assunto que foi levantado em Treze Tílias, que foi em busca de
esclarecimentos. Fabiana fomentou que á possibilidades sim, porém a prestação de
contas se torna complicado, pois na contabilidade a pessoa física necessita de um
comprovante para que haja uma veracidade na declaração, e ouve casos de não ser
entregue, com isto a conseqüências negativas para o responsável pelo repasse. Após o
debate do assunto, Fabiana fortaleceu as palavras do Coordenador, sobre a Situação do
Ministério da Cultura, comparando com o Ministério do Turismo. O Ministério da Cultura
possui Sistema entre outros que sempre caminhava na frente do Ministério do Turismo,
sendo que recentemente surgiu o Mapa de Regionalização do Turismo, o Município que
não aderiu o mapa não ganha nenhum edital do Ministério, ou seja, sai edital um
sequencial ao outro, e para as prefeituras municipais que utilizam estes editais para até
mesmo asfaltar estradas, que dizem “que ligam ao um ponto Turístico ao outro”, e para
acessar estes recursos, é necessário aderir ao Mapa de Regionalização comprovando
que tenha o departamento de turismo no Município, LOA (dotação orçamentária), pois
não possuindo isto o município não esta no mapa. Desta forma „trançou‟ todo o sistema e
lançou na frente do Ministério da Cultura, em outras palavras, quando á recursos
financeiros não há município que não se regularize. Felizardo reforça a idéia de que
todos os gestores da Cultura estejam em dia com suas obrigações no município. Que os
membros do Conselho sejam ativos, que debatem e façam projetos que desenvolvam a
Cultura de sua cidade, que sejam cientes dos prazos e o regimento do Plano Municipal
da Cultura. Sra. Ângela Maria de Andrade Palhano da Fundação Cultural de Rio do Sul,
solicita aos membros do Colegiado uma ideia para um produto cultural para divulgarmos
o Alto Vale para o Brasil, com algo único da região, as conserva que muitas pessoas de
mais idade utilizam para consumo próprio, que com este, comercialize, registrando e

criando algo único nosso podendo ser divulgado dentro da região turística Caminhos do
Alto Vale. A idéia é que todos os membros busquem em sua cidade uma receita única. O
encontro encerrou-se com um delicioso café cultural proporcionado por Aurora.
Participaram da Reunião representante dos municípios de Agronômica, Atalanta, Aurora,
Ibirama, Ituporanga, Lontras, Presidente Nereu, Rio do Campo, 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 Andressa Aparecida Lotério, Secretária Geral do
COLCULTURA/AMAVI e por todos os presentes.

