ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 2016

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 08 dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e
trinta minutos, nas dependências da AMAVI, na cidade de Rio do Sul, foi
realizada

a

Assembléia

Extraordinária,

do

COLTURISMO-AMAVI.

A

Coordenadora Geral do Colegiado, a senhora Maria Aparecida Cristovão de
Souza, no uso de suas atribuições, deu boas vindas a todos, apresentou a
pauta do dia que assim ficou definida: Programa de Regionalização do Turismo
Brasileiro e Categorização dos Municípios e Assuntos gerais. Na seqüência
passou a palavra para o senhor Agostinho Senen, Secretário Executivo da
Amavi, que parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e
agradeceu a presença de todos, enfatizando que a AMAVI é uma ponte entre o
Estado e os municípios para o desenvolvimento das políticas públicas. Sobre o
desmembramento do Alto Vale da Região do Vale Europeu disse que cabe aos
agentes de turismo de cada município potencializar as ações para que
efetivamente o “Caminhos do Alto Vale” se consolide. Assim, faz-se necessário
planejamento e organização, começando pelos Planos Municipais de Turismo,
que devem ser elaborados com urgência e atenção. Seguindo a pauta, Maria
apresentou e passou a palavra à equipe da SOL. Greyce U. Hanashio
apresentou informações sobre o Cadastur, um sistema de cadastramento de
pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo,
executado pelo Ministério do Turismo. O cadastro permite a participação em
eventos, tais como o Salão de Turismo, Vai Brasil e Portal de Hospedagem.
Disponibiliza também linhas de financemento específicas para o turismo, por
meio de bancos oficiais, além da participação em programas de qualificação
promovidos e apoiados pelo MTUR. O cadastro é excelente fonte de consulta
do mercado turístico brasileiro. Na seqüência, Greuce ficou a disposição para

receber cadastros dos interessados. Micheli C. Greuel comandou a oficina de
atualização do Mapa do Turismo Brasileiro. Ela disse que em 2004 o Mapa
teve sua implantação, com atualizações em 2006, 2009 e 2013. Micheli
explicou o que é a categorização, objetivos, finalidade, resultados esperados e
a metodologia utilizada para saber em qual categoria cada município se
enquadra. Micheli enfatizou a importância de os municípios estarem no Mapa já
que o Ministério do Turismo vai abrir chamamentos públicos para projetos
usando como critério o Mapa de Regionalização. Ela mostrou as exigências,
compromissos e recomendações tanto para a região, quanto para os
municípios. Nesta atualização o Estado pretende inserir todos os municípios
catarinenses que atenderem as exigências mínimas solicitadas. Na próxima
atualização os municípios que não realizaram os compromissos previstos na
portaria MTUR313/2013 automaticamente serão excluídos do Mapa. Fabiana
pediu a todos aqueles que não trouxeram a documentação neste dia, que
enviem no máximo até dia 14 de março para, dessa forma, poderem dar
andamento ao processo sem atrasos. Estiveram presentes na assembléia 21
agentes municipais, representantes de 17 e municípios, sendo eles:
Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo, Chapadão do Lageado,
Dona Emma, Ibirama, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do
Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió, Vidal Ramos e Vitor Meireles. Além da
Assessora de Turismo e Cultura da AMAVI e da equipe da Sol composta de 3
pessoas. Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por
mim, Luciana Ramos, Secretária do COLTURISMO/AMAVI e por todos os
presentes, conforme consta em lista de presenças anexadas.

