COLTURISMO-AMAVI
Colegiado de Turismo da AMAVI
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DE TURISMO DA ASSOCIAÇÃO
DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – COLTURISMOAMAVI.
Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, às nove horas, no auditório
da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí – AMAVI, no Município de Rio
do Sul, Estado de Santa Catarina, reuniramse os membros do Colegiado de
Turismo da AMAVI, que representam os Municípios integrantes da Associação, sob a
coordenação da Assessoria de Cultura e Turismo, para deliberar sobre diversos
assuntos relacionados ao departamento de turismo dos Municípios. Iniciando a
reunião foram feitas as apresentações individuais sob a coordenação da assessora
de turismo da AMAVI Joanna Pellizzetti. Seguidas as apresentações individuais, foi
realizado a leitura do regimento interno do Colegiado de Turismo –
Colturismo/AMAVI. Após lido, o regimento interno foi aprovado por todos os
membros presentes. Em seguida foi realizada a votação para eleição e posse da
Diretoria do Colegiado de Turismo/Colturismo ficando assim constituído:
Coordenadora Geral  Carice Elisabete Larsen Wolniewicz, de Braço do Trombudo,
Vicecoordenadora  Luciana Ramos de Presidente Getulio, Secretária Geral –
Adriana Pedroni de Melo, de Presidente Nereu, 1ª Secretária – Fernanda Mihsfeldt,
de Witmarsum, 2º Secretario – Narciso José Broering – do municipio de Taió. A
Assessora Joanna Pellizzetti falou sobre o Colegiado de Cultura e Turismo dos
Municípios de Santa Catarina e a necessidade de indicar representantes titular e
suplente Colegiado de Turismo da AMAVI. Fez a leitura do regimento interno do
CCTUR para que os membros presentes entendessem o mesmo. Após a leitura, foi
indicada para o colegiado estadual Joanna Pellizzetti, como titular e Fernanda
Mihsfeldt, de Witmarsum, como suplente. A assessora pediu para que os agentes
entreguem as indicações de titulares e suplentes até dia nove de abril do corrente.
Seguindo a pauta, a Assessora Joanna Pellizzetti falou do Projeto Inventário da
Oferta Turística Regional. O inventário deverá ser validado por uma universidade e
todos os municípios pertencentes a AMAVI terão prazo até junho de dois mil e dez
para efetuar o cadastro. Também será realizado o inventario fotografico nos vinte e
oito municípios da AMAVI, através da SANTUR. Após, foi mencionado sobre o
Projeto Roteirização Turística – Municipal e Intermunicipal, sendo que essa
roteirização é importante para estar oferecendo os roteiros turísticos do Alto Vale do

Itajaí para todo o estado de Santa Catarina. Em seguida falou da participação no
Salão Catarinense de Turismo realizado em Florianópolis, sendo que a AMAVI
participou com a região turística do Vale Europeu, promovendo três roteiros turísticos
do Alto Vale do Itajaí: Acolhida na Colônia no Vale Europeu, Quatro Cantos de Rio
do Sul e Vale de Aventuras. Destacou a importância de trabalhar com os roteiros de
turismo com as SDRs. O Colegiado de Turismo da AMAVI, solicita apoio da
Associação para a realização de capacitação em Roteirização Turística para a
primeira quinzena de maio do corrente ano. Referente ao Calendário Regional de
Eventos 2010, foi mencionado a responsabilidade no encaminhamento das
informações dos municípios que ainda não o fizeram. A Prefeitura de Rio do Sul
disponibilizou um funcionário para cadastrar os eventos regionais 2010 para os
municípios que ainda não o fizeram, com prazo de envio das informações até o dia
vinte de abril do corrente ano. O colegiado solicita a AMAVI, a disponibilização de
um sistema na internet para o cadastro dos eventos de 2011, com prazo para o
cadastro até final de janeiro de dois mil e onze, com login e senha para os
municípios. A assessora Joanna solicitou aos agentes de turismo que até dia nove
de abril encaminhem à AMAVI um relatório sobre a participação no Salão
Catarinense de Turismo. O colegiado de turismo solicita espaço junto a diretoria da
AMAVI para explanação da Gerencia de Politicas Publicas de Turismo da Secretaria
de Estado de Turismo, Cultura e Esporte  SOL sobre a implantação de uma Sub
instancia de Governança da Região Turística do Vale Europeu na AMAVI. O cadastro
dos agentes de turismo no site da AMAVI deverá ser efetuado até dia nove de abril.
O Colegiado definiu que as reuniões deverão ser itinerantes, período integral, das
nove às doze horas e das treze e trinta às dezesseis e trinta horas. As reuniões
serão realizadas na primeira quintafeira de cada mês, sendo que a primeira reunião
será no município de Taió, no dia seis de maio do corrente ano. Para a Comissão de
Planejamento Turístico Regional foram nomeados os seguintes representantes:
Carice Elisabete Larsen Wolniewicz, de Braço do Trombudo; Chirle Berger, de
Petrolândia; Damarcia Rosana Guesser Nogueira, de Dona Emma; Rubia Finardi, de
Agronômica; Fabiana Dickmann, de Trombudo Central; Narciso José Broering, de
Taio e Joanna Pellizzetti, representante da AMAVI. A reunião do Planejamento
Turístico Regional será no dia dezesseis de abril de dois mil e dez em local a definir.
A pauta para a próxima reunião contempla: Organização do Calendário Anual de
Assembleias do COLTURISMOAMAVI; Apresentação de proposta de Planejamento
Regional de Turismo; Associação de Agroturismo Acolhida na Colonia e assuntos
gerais. Sem nada mais a tratar, encerrase a presente ata que vai assinada por mim

Adriana Pedroni de Melo, Secretária Geral do COLTURISMOAMAVI e por todos os
presentes, conforme lista de presenças em anexo.

