ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 2011
Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI
ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ –
COLTURISMO/AMAVI
Aos três dias do mês de março de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos,
nas dependências do Auditório da AMAVI, em Rio do Sul, o Colegiado de Turismo da
AMAVI reuniu-se, em Assembleia Extraordinária, para discutir e deliberar sobre os
seguintes assuntos: leitura e aprovação da Ata da Assembleia Geral Ordinária, de
dezessete de Fevereiro deste ano; eleição e posse da nova Diretoria do
COLTURISMO/AMAVI; organização da Viagem Técnica de Cultura e Turismo; Termo
de Cooperação Técnica entre AMAVI e prefeituras interessadas em investir no
desenvolvimento do turismo integrado no Alto Vale do Itajaí e Vale Europeu e
assuntos diversos. Após efetuada a leitura da ata da Assembleia Ordinária de
dezessete de fevereiro de dois mil e onze, a mesma foi aprovada pelos presentes.
Joanna Pellizzetti, secretária geral do Colegiado de Turismo passou a palavra à
senhora Elenice Mara, representando a empresa Mara Turismo e Viagens Ltda, que
apresentou a proposta de roteiro de visita técnica de turismo e cultura, conforme
consta no Plano de Trabalho de dois mil e onze, da Assessoria de Cultura e Turismo
da AMAVI. O período para a realização da viagem técnica é de vinte e três a vinte e
cinco de maio, com destino à Região Turística Caminho dos Canyons. A escolha do
destino deu-se devido à semelhança existente em diversos atrativos turísticos
citados no roteiro de viagem, aos bons exemplos de organização do turismo e na
oportunidade de conhecer os trabalhos que o setor de turismo da Associação dos
Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC), que também coordena os
trabalhos da Instância de Governança Regional de Turismo do Caminho dos
Canyons. Luciana Ramos, agente municipal de turismo de Presidente Getúlio,
sugeriu que a data prevista seja alterada para uma semana antes, pois o município
estará realizando a Festa Estadual do Leite, impossibilitando sua participação na
viagem técnica. Mara irá verificar a possibilidade de alterar o roteiro da viagem para
os dias dezesseis, dezessete e dezoito de maio. Após a confirmação da data, Mara
irá enviar à Joanna, na Assessoria de Cultura e Turismo da AMAVI a proposta com
roteiro e valores. Joanna enviará a proposta à Diretoria Executiva da AMAVI para
aprovação e, em seguida, aos agentes municipais de cultura e de turismo para que
possam se organizar e participar da Visita Técnica deste ano. Em seguida, o grupo

discutiu e sugeriu responsabilidades que cabem à AMAVI e aos municípios
associados, no desenvolvimento das ações de turismo e cultura. As sugestões
constarão no Termo de Cooperação Técnica entre AMAVI e prefeituras interessadas,
que deverá ser analisado pelos agentes municipais de cultura, em reunião do
Colegiado de Cultura da AMAVI, pela Diretoria da AMAVI e em Assembleia de
prefeitos. Foi realizada a eleição e posse da Diretoria do COLTURISMO/AMAVI
para o ano de dois mil e onze, que ficou assim constituída: Coordenador Geral:
Marco Aurélio Rosar, Secretário de Desenvolvimento Econômico e
Empreendedorismo de Rio do Sul; Vice-Coordenadora: Damárcia Rosana Guesser
Nogueira, agente municipal de turismo de Dona Emma; Secretária Geral: Joanna
Pellizzetti, Assessora de Cultura e Turismo da AMAVI; 1º Secretário: Samuel
Francisco da Rocha, Secretário Adjunto da Educação, Cultura e Esporte de Pouso
Redondo e, como 2ª Secretária: Chirle Berger Rosa, turismóloga e Diretora de
Cultura e Turismo de Petrolândia. Joanna ainda lembrou os presentes para que
providenciem a indicação de titulares e suplentes dos municípios para este ano, no
Colegiado de Turismo da AMAVI. Participaram dessa Assembleia Extraordinária,
representantes de treze municípios: Agronômica, Atalanta, Chapadão do Lageado,
Ibirama, Ituporanga, Laurentino, Lontras, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Rio
do Campo, Rio do Sul, Taió e Petrolândia. A Comissão Organizadora do Seminário
Regional de Turismo será mantida e em breve, iniciarão as reuniões. Outros
municípios poderão participar dessa Comissão. O Colegiado de Turismo irá convidar
representante do SENAC, para a próxima Assembleia Ordinária, para discutir a
viabilidade de cursos técnicos que poderão ser oferecidos aos municípios, na área
de turismo. A Assembleia Ordinária desse Colegiado será realizada em Atalanta, dia
sete de abril. Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim
Joanna Pellizzetti, Secretária Geral do COLTURISMO/AMAVI e por todos os
presentes, conforme consta em lista de presenças anexada.

