
ASSEMBLEIA DE ENCERRAMENTO 2010
COLCULTURA E COLTURISMO/AMAVI

Colegiado de Cultura e Colegiado de Turismo da AMAVI

ATA DA ASSEMBLEIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO ANO DE DOIS MIL E DEZ DOS COLEGIADOS DE 

CULTURA E DE TURISMO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE 

DO ITAJAÍ – COLCULTURA e COLTURISMO/AMAVI

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às nove horas e trinta 

minutos, nas dependências do Camping Kuky, em Braço do Trombudo, aconteceu a 

Assembleia  de  Encerramento  das  atividades  do  ano  de  dois  mil  e  dez,  dos 

Colegiados de Cultura e de Turismo da AMAVI. A ordem do dia contemplou: a leitura 

e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do Colegiado de Cultura, de dez de 

Agosto de dois mil e dez, em Ibirama e da ata da Assembleia Ordinária do Colegiado 

de  Turismo,  ocorrida  em  primeiro  de  Julho  do  mesmo  ano,  em  Ituporanga;  a 

apresentação do Plano de Trabalho para dois mil e onze da Assessoria de Cultura e 

Turismo da AMAVI; a definição dos Calendários de Assembleias para o próximo ano, 

dos  Colegiados  de  Cultura  e  de  Turismo  da  AMAVI;  o  Calendário  Regional  de 

Eventos dois mil  e onze e assuntos gerais.  Carice Elisabeth Larsen Wolniewicz, 

agente  cultural  de  Braço  do  Trombudo  e  Coordenadora  Geral  do  Colegiado  de 

Turismo da AMAVI deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos, passando 

a  palavra  à  Joanna  Pellizzetti,  secretária  geral  do  COLCULTURA  e  do 

COLTURISMO/AMAVI.  A secretária  efetuou  a  leitura  das  atas  das  Assembleias 

Ordinárias dos Colegiados de Cultura e de Turismo da AMAVI. Após a leitura, ambas 

foram  aprovadas  e  assinadas  pelos  presentes.  Em  seguida,  Joanna  fez  a 

apresentação do Plano de Trabalho da Assessoria de Cultura e Turismo da AMAVI, 

que em breve,  deverá passar por aprovação da Secretaria Executiva da AMAVI.  

Dentre as ações elencadas para dois mil e onze, estão: a definição de equipes de 

trabalho de turismo e de cultura; a assessoria técnica aos municípios; a realização 

de  Seminários  Municipais  de  Turismo;  o  acompanhamento  aos  Colegiados  de 

Cultura e de Turismo da AMAVI; o apoio e a participação no Plano Estratégico de 

Turismo do Vale Europeu, junto à Instância de Governança Regional de Turismo; os 

encaminhamentos do INVTUR Regional  (Projeto  Inventário  Turístico Regional);  a 

continuidade no levantamento fotográfico da SANTUR; o Projeto de Roteirização 

Turística  Regional  (PROROTUR);  a  realização de Visita  Técnica  de Turismo,  na 

região de Urubici ou do Caminho dos Cânions; a realização de capacitações em 



turismo; do segundo Encontro Cultural do Alto Vale do Itajaí e do Seminário Regional 

de Turismo; o Inventário de Gestão e Oferta Turística Cultural do Alto Vale do Itajaí;  

o apoio ao Projeto Regional proposto pela Companhia Trip Teatro de Animação; o 

apoio  à  promoção  e  divulgação  do  turismo  regionalizado;  a  continuidade  dos 

Boletins de Cultura e Turismo no site da AMAVI e a ampliação do quadro funcional 

da assessoria, com a contratação de um assessor de cultura e de um estagiário.  

Dando continuidade a reunião, o grupo definiu as datas e locais de realização das 

Assembleias dos Colegiados de Turismo e de Cultura da AMAVI, do próximo ano, 

que  ficou  definido  da  seguinte  forma:  COLTURISMO:  dia  três  de  Fevereiro,  na 

AMAVI  (Rio  do  Sul);  sete  de  Abril,  em  Atalanta;  dois  de  Junho,  em  Braço  do 

Trombudo; quatro de Agosto, em Agrolândia; seis de Outubro, em Rio do Oeste e 

dois de Dezembro, em Trombudo Central, a Assembleia Encerramento das atividade 

de  dois  mil  e  onze.  No  COLCULTURA,  as  Assembleias  ficaram  definidas  nas 

seguintes datas e municípios: dia quinze de Março, na AMAVI, em Rio do Sul; dez 

de  Maio,  em Laurentino;  doze  de  Julho,  em Taió;  treze  de  Setembro,  em José 

Boiteux;  oito  de  Novembro,  em  Agronômica  e  dois  de  Dezembro,  também  em 

Trombudo Central,  no Encerramento das atividades do ano. Em seguida, Joanna 

disse estar aguardando a conclusão do  sistema online do Calendário Regional de 

Eventos  de  dois  mil  e  onze  para  passar  os  encaminhamentos  aos  agentes 

municipais  de  turismo  e  apresentou  um  vídeo  com  as  principais  ações 

desenvolvidas pelo grupo, em prol do turismo e da cultura do Alto Vale do Itajaí em 

dois mil e nove e dois mil e dez. O almoço foi servido no Camping Kuky e após, o 

grupo visitou alguns locais de interesse turístico do município, como o Sítio do Beto, 

o Criart Artezanato e a Rex Destilaria, onde conheceram a produção da cachaça 

Fogo  da  Cana.  O  encontro  encerrou-se  com  um  delicioso  café  servido  pela 

Prefeitura  Municipal  de  Braço  do  Trombudo.  Participaram  da  Assembleia 

representantes  dos  municípios  de  Agrolândia,  Agronômica,  Atalanta,  Braço  do 

Trombudo,   Chapadão  do  Lageado,  José  Boiteux,  Laurentino,  Taió  e  Trombudo 

Central, conforme lista de presença em anexo. Sem nada mais a tratar, encerra-se a 

presente  ata  que  vai  assinada  por  mim  Joanna  Pellizzetti,  Secretária  Geral  do 

COLCULTURA/AMAVI e por todos os presentes.


