ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CULTURA DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ –
COLCULTURA

No dia Trinta e um do mês de agosto ano de dois mil e dezessete, às quatorze
horas, nas dependências do Auditório da Amavi, em Rio Do Sul, aconteceu a
Assembleia do colegiado de Cultura tendo como convidada a palestrante Srª
Cristiani de Jesus (Presidente da Fundação de Cultura de Porto Belo e Vicepresidente do colegiado da AMFRI). 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, aos membros da Cultura,
principalmente a Cris e Josimar de Porto Belo. O Coordenador fomentou a da
Visita do Prefeito em Treze Tílias, que esteve recentemente na Amavi,
apresentando a realidade da Cultura de Sua cidade, que vem de raízes
familiares e é um exemplo para todo o Brasil. Como frase de destaque ele
deixou: ‘O Turismo só de dá com a Cultura Valorizada’; ‘O Turismo só criara
raízes se vocês tiverem a cultura Favorecida’. Nesta data esteve presentes
15 (quinze) Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
(AMAVI). Neste momento Sr. Felizardo passa a Palavra para Srª Cristiani de
Jesus Presidente da Fundação de Cultura de Porto Belo e Vice-presidente do
colegiado da AMFRI de Porto Belo, fala sobre a ‘Cultura como um leque
aberto para o desenvolvimento’, Cristiani agradece o convite feito pela
Assessora de Turismo e Cultura da Amavi, Fabiana. Cristiani, já esteve à
frente da Fundação, onde participou de vários movimentos culturais em todo
o estado e levou a cultura de Porto Belo para vários cantos do país.
Apaixonada pela cultura local busca incentivar e divulgar todos os segmentos
da arte, e em 2008 juntamente com Vereador de sua Cidade criou a Fundação
Cultural de Porto Belo. Em seguida fez o Colegiado da Cultura. Explanou da
alegria de trabalhar em uma área tão ampla, com varias visão, muitos
obstáculos. Para aceitar este projeto Cristiani comentou que sua exigência
era selecionar seus amigos funcionários e assim foi feito, montou sua equipe,
e iniciou o resgate Cultural perdido em sua Cidade. Afirmou ainda que a
Cultura se compara com um leque, pois atendente varias áreas: Cultura
Contemporânea, Cultura Popular, artesanatos, musica (todos os ritmos),
entre outros. Afirma ainda que a Cultura é um complexo de diversidades, um
conhecimento da Arte, das crenças, das Morais, dos Costumes e todos os
atos e aptidões adquiridas pelo ser humano, não somente dentro de uma
família, mais de uma comunidade no qual estamos inseridos. Fomentou ainda
da alegria de estar fazendo este trabalho gratuito a pedido da Sra. Fabiana,
que explanou no grupo da FECAM, alguém que falasse da Área, do Conselho
da Cultura entre outros relacionados do mesmo. Cristiani, afirma ainda que

ela não fala de Cultura ela Vive a Cultura faz este trabalho de coração.
Pergunta para os membros ali presentes o que é Cultura para você? Como
está o Leque da Cultura em Sua Cidade? Cristiani comenta da estrutura que
se inicia as Secretarias e Fundações, do caminho dificultoso. Afirma que não
é fácil trabalhar dentro de um orçamento limitado, mais através de apoio e
parcerias, se almejam grandes vitorias. Cristiani pergunta se você conhece a
Cultura de Seu Município? Se a pasta da Cultura é Diretoria ou Secretária?
Todos ali respondem conforme solicitado. Questionou também o grande
problema de adquirir uma pasta (uma obrigação) que jamais foi trabalhada
pelos novos gestores, deixou como conselho, a união com demais setores
(Educação, Esporte e Turismo), para que todas se unem em um propósito,
com propósito maior. Fomentou que parti de 2018, a celebração do dia 7 de
Setembro será realizada pela Secretaria da Cultura. Acrescentou ainda que
‘ninguém anda sozinho’, temos que abraçar todos os atos Culturais
(artesanatos, pintura, dança entre outros), jamais regredir em seu trabalho e
deixe sua marca em sua cidade. Comentou em uma Comunidade de Araçá
em Porto Belo, que tem sua cultura as palavras ditas ‘erradas’ que no ano
seqüente haverá um dicionário típico daquela região. Cristani comentou da
Cultura de Treze Tílias, do Fórum Catarinense que houve recentemente,
fomentou das maravilhas daquela cidade, das flores, da Dança típica
Australianas, do artesanato, as esculturas nas casas, hotéis e restaurantes
entre outros, do incentivo que o Prefeito daquela cidade utiliza para beneficiar
o Turismo e Cultura daquela localidade. Fomentou também da questão do
tombamento. Em sua cidade existia uma árvore (João bolão), que em questão
dos navios, estava com possibilidades de que os usuários daquela região
fossem derrubar, houvesse a necessidade de tombar aquela árvore, hoje ela
serve como ponto turístico e também como uma bela árvore de sombra. Srª
Cristani comentou que tem como tema ‘Mais Cultura por amor’, onde todos
possuem o tema em suas camisas, faz parte ao logotipo de sua secretaria.
Agradece mais uma vez o convite e passa a palavra para o Coordenador, Sr.
Adair Felizardo que agradece, Srª Cristani por disponibilizar gratuitamente da
Amavi. Participaram da Reunião representante dos municípios de Ibirama,
Ituporanga, Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente
Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul 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.

