SÍNTESE DA REUNIÃO DO Colturismo e Colcultura
08/02/2017 – 14h as 17h – Auditório da AMAVI
PAUTA
1.

Apresentação

da

ENCAMINHAMENTOS
metodologia

trabalho e das assessorias prestadas.

de A assessora de turismo apresentou o formato
dos colegiados, como eles são constituídos e
sua finalidade. Que temos a lista de presença e
a síntese da reunião que fica disponível a todo
no site da amavi logo após cada reunião.
Fabiana apresentou como se deu a criação da
nova região turística e sua publicação no
Diário Oficial da União. Que toda a divulgação
do turismo do Caminhos do Alto Vale acontece
dentro do portal online que os gestores devem
auxiliar na alimentação das informações e que
o mesmo é mantido e gerenciado pela
iniciativa privada e não pela amavi.

2. Aprovação do calendário de Assembleias Ficou aprovado que as reuniões ordinárias dos
colegiados de turismo e culturas aconteceram
dos Colegiados para 2017;
juntas conforme o calendário aprovado 02/03
– 04/05 – 06-07 - 31/08 -09/11 e 07/12
podendo acontecer reuniões extraordinárias
com um colegiado especifico caso tenha
demanda.
2.1 Eleição da coordenação do Colturismo Foi definido que conforme regimento interno
de cada colegiado a eleição da coordenação
e do Colcultura.
será na reunião do mês de março.
3. Assuntos de interesse dos municípios e Ficou definido a realização de oficina com
carga horário de 16h, nos dias 16 e 17 de
do conselho.
março, com local a confirmar. O tema proposto
foi “Formação em Gestão Cultural” publico
alvo os gestores de cultura regionais.
3.1 Solicitações dos colegiados

Realização de capacitação de Guias de
Turismo e capacitação em execução de
eventos.

3.2 Documentações para a Atualização do Foi falado sobre os prazos para
encaminhamento da documentação e qual é a
Mapa de Regionalização do turismo 2017
documentação que deve ser preparada para
encaminhar até junho.
3.3 Apresentação do relatório de adesão Quatorze dos vinte oito municípios do Alto
dos municípios ao Sistema Nacional de Vale estão com a adesão ao SNC publicadas no

Cultura.

Diário Oficial da União, foi apresentado os
caminhos para o acompanhamento do processo
de adesão e os passos a serem seguidos após
aderirem ao SNC.

3.4 A Importância de terem seus Planos É uma exigência dos Ministérios que todos os
municípios terem seus Planos municipais para
Municipais de Turismo e o de Cultura
a liberação de recursos vinculados as
convênios tanto estaduais quanto federais.
Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença.

Rio do Sul, 08 de fevereiro de 2017.
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