Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, com primeira
convocação às nove horas, e a segunda convocação as nove horas e cinco minutos, reuniramse por meio de videoconferência, devido ao isolamento social determinado pelo estado para
conter a disseminação do CORONAVIRUS, (COVID 19). o colegiado de Turismo, IGR e o
Colegiado de Cultura em Assembleia Geral Ordinária. O Sr. Deivid Cristiano Fava fez a
abertura do Colegiado de Cultura, considerando que, com o período de pandemia de dois mil e
vinte, seja de aprendizado e sentimento de renovação e se reinventar nesse período de
pandemia e que sejamos cada vez mais unidos pensando o melhor para as nossas cidades.
Passando então a palavra para o Coordenador do Colegiado de Turismo, IGR. o Sr. Amadeu
Gonçalves, falando que o Turismo está vivendo um momento em que devemos organizar cada
município para receber os seus, para depois receber o outro. Considerando que cada
município, cada gestor tem seu tempo e forma de pensar. Lembrando que há gestores que são
responsáveis na pasta do Turismo, Cultura, Esporte e Educação. Que a Cultura e o Turismo
caminham juntos, e a importância de o Esporte estar engajados, pois temos ações no Esporte
que são turisticamente e culturalmente importante. A Sr.ª Fabiana Dickmann lembra que a
quatro anos atrás estavam todos reunidos no auditório e agora diante dela estão cinquenta
cadeiras vazias. E uma das falas a quatro anos foi, que temos que dar o nosso melhor, pois
temos um prazo de quatro anos, uns um pouco mais outro um pouco menos. E outros irão
renovar por mais quatro anos. Mas os que encerram com certeza encerram com o dever
comprido. Foram quatro anos muito bons. Desejando que no próximo ano não estaremos
juntos de forma online. E sim que pudéssemos estar todos juntos nos abraçar e brindar a vida.
Em seguida passou para o Planejamento do Colegiado de Cultura: retomada da capacitação
para Museus na segunda quinzena do ano de dois mil e vinte um. Vamos manter nossas
reuniões do Colegiado de Cultura de seis reuniões ao ano. O Fórum Estadual de gestores de
Cultura está mantido na segunda quinzena do ano vindouro no município de Ibirama,
lembrando que isso se a Pandemia estiver controlada. E treinamento no início de ano para a
Plataforma SiCult. O sr. Dirceu Leite questionou como o sistema vai tratar a mudança de ano.
Sendo que irá ser visto isso. Outro ponto levantado foi o recurso da Lei Aldir Blanc, que foi
muito importante para gerar o movimento econômico nos municípios, muito material foi
produzido pela Cultura por meio da Lei. A Sr.ª Fabiana falou de cada passo exigidos para
utilização do recurso. O Sr. Dirceu diz que cada município tem sua realidade e tem a opção
como utilizar o recurso, dentro da Lei. E ele relatou a realidade de Ibirama. A Sr.ª Fabiana

ainda lembra que tem aquele município que não irão utilizar todo recurso e outro que não irão
utilizar nada e que este dinheiro terá que ser devolvido. Também falou do Roteiro de
Patrimônio Históricos como produtos turísticos. No Colegiado de Turismo o planejamento para
dois mil e vinte um: Continuação dos Roteiros Integrados, continuação Projeto do Caminhos do
Campo, com relação ao Caminho do Alto Vale fortalecendo a marca com as placas. E com
troca das placas já existente em andamento que continham o nome da região turística antiga.
Com o recurso de duzentos e cinquenta mil reais, sendo valor liquido duzentos e trinta mil reais
já descontados as tributações bancarias liberados com projeto individual de cada placa e está
no processo de licitação sendo trocadas as placas no próximo ano. Prioridade é de trocar as
placas existentes. Também vamos ter em dois mil e vinte um, o site da região turísticas, com a
liberação da FECAM das informações que está sendo direcionado para uma plataforma local
que vai ser da região Turísticas possibilitando a divulgação dos roteiros integrados os roteiros
municipais. E a busca de mais agentes. Conquistas de dois mil e vinte: recurso para troca das
placas em conta, roteiros comercializados. Muitas capacitações das pessoas que estão à frente
do Projeto Caminhos do Campo. O Sr. Amadeu relatou sobre o Projeto Caminhos do Campo e
a importância das capacitações. A Sr.ª Fabiana completou que o projeto Caminhos do Campo
trabalha com a questão humana, e a questão da agricultura familiar o desenvolvimento de
renda extra para a comunidade e a família sendo um turismo de base comunitária. Sendo
premiado em dois mil e dezenove. Melhorando cada vez mais e tornando cada vez mais
profissional. Mantendo a postagem Dicas do Alto Vale na página da AMAVI todo o mês de
janeiro de dois mil e vinte um, depois iremos analisar para ver como vamos fazer a frequência
destas postagens. Sendo que a maior visualização é o turismo religioso, em primeiro e
segundo lugar, o terceiro ficou com o alimentício. O turismo está realmente acontecendo com o
empreendimento da Santa em Ituporanga e a plataforma de vidro na cachoeira em Chapadão
do Lajeado, outros municípios também estão se movimentando. Mesmo com a pandemia o
turismo não irá deixar de acontecer, aconselhem seus empreendimentos que sigam todos os
protocolos, mostrando o preparo da região para receber este turista e evitando o contagio pelo
Corona Vírus. Sendo que o turismo doméstico está em evidencia. A Sr.ª ressaltou a
importância com a mudança de mantado de Prefeitos quem irá deixar a pasta tanto de Turismo
quanto da Cultura deixem todos os documentos organizados, deixem anotados os contatos da
AMAVI, para não perder tudo que foi construído até aqui. Ainda considerou que dezesseis
prefeitos se reelegeram e considerando que estes gestores tanto do Turismo quanto da
Cultura, na maioria continuarão os mesmos, iremos agendar a primeira reunião dos Colegiados
na segunda quinzena de fevereiro. Agora abrindo a palavra para os gestores. Os
Coordenadores dos Colegiados agradeceram empenho de todos. Encerando com belíssima
canção. Sem mais a tratar, encerrou-se a presente ata que vai assinada por mim Agate Regina

Gessner Maggio, Primeira Secretária do COLTURISMO/AMAVI e por todos os presentes,
conforme consta em lista de presenças anexadas.

