
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 dezenove dias do mês de abril  de  dois  mil  e  onze,  às nove horas  e trinta 
minutos,  nas dependências  do Auditório  do  Parque Mata  Atlântica,  em Atalanta,  
realizou-se a segunda Assembleia Ordinária do ano,  do COLTURISMO-AMAVI.  A 
ordem  do  dia  dispôs  dos  seguintes  assuntos:  leitura  e  aprovação  da  ata  da 
Assembleia Extraordinária do dia três de março de dois mil e onze, em Rio do Sul; 
o  Calendário  Regional  de  Eventos  dois  mil  e  onze;  o  planejamento  municipal  e 
regional  de  turismo e  o  Termo de Cooperação Técnica;  os  cursos de turismo e 
possível parceria com o SENAC de Rio do Sul; a palestra da Secretaria de Turismo 
de Blumenau com o tema:  “Turismo em Blumenau e  região”  e  assuntos  gerais. 
Carmem Pesenti  Matias,  Secretária  Municipal  de  Turismo e  Dionísio  Curtz,  vice 
prefeito de Atalanta, deram as boas vindas ao grupo. Joanna Pellizzetti, Secretária 
Geral do Colegiado de Cultura da AMAVI fez a leitura da ata da última Assembleia, 
realizada em Rio do Sul, no dia três de março de dois mil e onze. Após aprovada, a  
ata foi assinada pelos presentes. Seguindo os assuntos da ordem do dia, Joanna 
apresentou  uma  análise  do  cadastramento  no  sistema  online,  do  Calendário 
Regional de Eventos dois mil e onze, previsto para ser encerrado no dia  onze de 
março  do  corrente  ano.  O  relatório  extraído  pela  Assessoria  de  Informática  da 
AMAVI, dia dezoito de abril, demonstra que, apenas os municípios de Agronômica, 
Atalanta,  Dona  Emma,  José  Boiteux,  Laurentino,  Lontras,  Petrolândia,  Pouso 
Redondo, Rio do Campo e Rio do Sul preencheram as informações solicitadas no 
sistema, sendo que alguns desses ainda deixaram muitas informações em branco. O 
sistema  online  permanecerá  aberto  aos  municípios  interessados  em  inserir  as 
informações dos eventos ou mesmo acrescentar alguma informação. Em breve, o 
Calendário Regional de Eventos desse ano, estará disponibilizado no site oficial da 
AMAVI, conforme previsto anteriormente. Joanna solicitou que os agentes culturais 
se envolvam mais com as ações desencadeadas pela AMAVI, fortalecendo o turismo 
nos municípios e na região. Outro assunto em pauta foi o planejamento municipal e 
regional de turismo, que deverá ser apresentado aos prefeitos ainda no mês de abril,  
na Assembleia da AMAVI, com a proposta de firmar responsabilidades às partes, 
através  da  assinatura  do  Termo  de  Cooperação  Técnica  entre  as  prefeituras  e 
AMAVI. Na oportunidade, Joanna apresentou as obrigações dos municípios, sendo 



essas:  apoiar  e  implementar  as  ações  propostas  no  anexo  deste  Termo  de 
Cooperação Técnica,  cumprindo as etapas e prazos previstos;  dispor  de espaço 
físico,  materiais  e  equipamentos  adequados  para  a  realização  dos  trabalhos 
relacionados a esse Termo; dispor de quadro técnico habilitado, com profissional de 
turismo na  esfera  pública  municipal,  otimizando  orçamento  próprio  para  o  setor; 
apoiar, incentivar e investir em qualificação técnica do setor municipal de turismo; 
solicitar,  através  do  prefeito,  assessoria  técnica  de  turismo  na  elaboração  de 
projetos;  apoiar, incentivar e participar de projetos regionais de interesse turístico; 
incentivar,  apoiar  e  acompanhar  as  visitas  técnicas  periódicas  aos  municípios; 
participar em eventos, reuniões e encontros técnicos relacionados ao turismo em 
âmbito  municipal,  regional,  estadual  e  nacional,  ampliando  e  reforçando  os 
interesses comuns da região; participar de Assembleias de prefeitos, apresentando e 
discutindo  as  propostas  de  turismo para  a  região;  participar  de  treinamentos e 
capacitações  propostas  no Plano  de  Trabalho  2011  da  Assessoria  de  Cultura  e 
Turismo da AMAVI e outras consideradas necessárias para o fomento e promoção 
do  turismo  regionalizado;  apoiar  e  participar  de  eventos  municipais,  regionais, 
estaduais  e  nacionais  de  fomento  e  promoção  turística  regional;  efetuar  a 
comunicação  com  as  empresas  e  entidades  locais  relacionadas  ao  turismo, 
divulgando e promovendo as ações propostas no planejamento regional de turismo; 
indicar titular e suplente para o exercício 2011 do Colegiado de Turismo da AMAVI; 
e, emitir  relatório anual que demonstre os resultados do trabalho desenvolvido nos 
municípios  e  na  região.  As  obrigações  da  AMAVI  são:  coordenar,  assessorar  e 
acompanhar periodicamente os municípios na implementação das ações propostas 
no anexo deste Termo de Cooperação Técnica; dispor de espaço físico, materiais e 
equipamentos  adequados  para  a  realização  dos  trabalhos  relacionados  a  esse 
Termo; dispor de quadro técnico habilitado, com profissionais de turismo, otimizando 
orçamento próprio para o setor; apoiar, incentivar e investir em qualificação técnica 
do  setor  regional  de  turismo;  prestar  assessoria  técnica  aos  municípios  na 
elaboração  de  projetos  municipais  de  turismo,  mediante  a  solicitação  oficial; 
participar em eventos, reuniões e encontros técnicos relacionados ao turismo em 
âmbito  municipal,  regional,  estadual  e  nacional,  representando  os  interesses  da 
região;  coordenar  a  elaboração  e  o  desenvolvimento  de  projetos  regionais  de 
interesse turístico, articulando e viabilizando a implantação dos mesmos; participar 
de Assembleias de prefeitos, apresentando e defendendo as propostas de  turismo 
para a região; realizar visitas técnicas periódicas aos municípios; apoiar, incentivar e 
investir em treinamentos e capacitações propostas no Plano de Trabalho 2011 da 



Assessoria de Cultura e Turismo da AMAVI e outras consideradas necessárias para 
o  fomento  e  promoção  do  turismo regionalizado;  apoiar,  incentivar  e  investir  na 
realização de eventos regionais considerados importantes e necessários ao turismo 
local e regional; cumprir e fazer cumprir as etapas e prazos previstos no anexo a 
este Termo de Cooperação Técnica; efetuar a comunicação entre os municípios e 
entidades relacionadas ao turismo, facilitando a deliberação de ações direcionadas 
ao cumprimento do proposto no anexo a este Termo de Cooperação Técnica; e, 
emitir  relatório  anual  que demonstre  os resultados do trabalho desenvolvido  nos 
municípios e na região. Os agentes municipais de turismo presentes aprovaram as 
obrigações  propostas.  O  Termo  de  Cooperação  Técnica  deverá  ser  enviado  à 
Diretoria  da  AMAVI  com  a  proposta  de  planejamento  a  ser  desenvolvida  nos 
municípios. Essa proposta deverá ser discutida e elaborada com a Assessoria de 
Turismo e Secretaria Executiva da AMAVI para apresentar aos prefeitos  durante a 
Assembleia. Joanna convidou as representantes do SENAC de Rio do Sul, Silvana 
Teresa Pamplona Trierweiler e Valiane Lehmkuhl Vieira para apresentar proposta de 
cursos  de  capacitação  em  "Turismo  e  Hospitalidade",  conforme  deliberado  na 
Assembleia Extraordinária do COLTURISMO-AMAVI, dia três de março, na AMAVI. 
Os técnicos do SENAC trabalharam na proposta que consta no Plano de Trabalho 
desse ano, da Assessoria de Cultura e Turismo da AMAVI, sendo: curso de quarenta 
horas de Elaboração de Roteiros Turísticos; Informações Turísticas com Espanhol, 
com  duração  de  quarenta  e  cinco  horas;  Técnico  em  Guia  de  Turismo,  com 
oitocentos e setenta e cinco horas de duração; e, Técnico em Hospedagem, com 
oitocentos e vinte horas. A Assessoria de Cultura e Turismo da AMAVI enviará um e-
mail  em formato de enquete aos agentes municipais  de turismo, solicitando que 
priorizem  os cursos apresentados pelo SENAC, conforme a necessidade de seus 
municípios  e  da  região,  para  que  possamos,  formar  uma  Comissão  Interna  no 
COLTURISMO e articular a aprovação junto aos órgãos e entidades competentes. 
Em seguida, ocorreu a palestra com o Secretário de Turismo de Blumenau, Sr. José 
Eduardo Almeida, que abordou o tema: “Turismo em Blumenau e região”. 
Participaram dessa Assembleia, vinte e oito representantes de quinze municípios: 
Agrolândia,  Agronômica,  Atalanta,  Blumenau,  Chapadão  do  Lageado,  Ibirama, 
Laurentino, Lontras, Mirim Doce, Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Nereu, 
Rio do Campo, Rio do Sul, Taió e Trombudo Central.
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.


