No dia dois de março de dois mil e dezessete, às nove horas nas dependências
da AMAVI, na cidade de Rio do Sul, foi realizada Assembléia Geral Ordinária,
do COLTURISMO-AMAVI E COLCULTURA-AMAVI. A ordem do dia dispôs dos
seguintes assuntos: Apresentação do Portal Caminhos do Alto Vale, formas de
utilizar e seu funcionamento; Novas Diretrizes do Turismo Catarinense - Diretor
de Políticas Integradas do Lazer – Carlos Cappelini; Eleição da Coordenação
do Colegiado; Assuntos de interesse dos municípios e do conselho. A
Assessora de Turismo e Cultura da AMAVI, Fabiana Dickmann, inicio a reunião
agradecendo a presença de todos e informou que, a pedido dos prefeitos, a
partir desta reunião a lista de presença irá passar na última meia hora de
reunião. Fabiana disse que houve uma pequena alteração na pauta, pois
percebeu que não haveria tempo hábil para todos os assuntos, assim, priorizou
a vinda do Diretor de Políticas Integradas do Lazer, Carlos Cappelini, deixando
a apresentação do Portal Caminhos do Alto Vale para a próxima reunião. Desta
forma, o primeiro assunto foi a eleição da Coordenação do Colegiado de
Turismo e do Colegiado de Cultura. O Colegiado de Turismo ficou assim
constituído: Coordenador Geral: Flávio Souza Junior – Rio do Sul; Vicecoordenador: Valmor Zandonai – Lontras; Secretária Geral: Luciana Ramos –
Presidente Getúlio; Primeira Secretária: Fernanda Mihsfeldt – Witmarsum;
Segunda Secretária: Elisiana Hermann – Rio do Oeste. O Colegiado de Cultura
ficou assim constituído: Coordenador Geral: Adair Felizardo – Pouso Redondo;
Vice-coordenadora: Vilma da Silva Krause – Atalanta; Secretária Geral:
Fernanda Mihsfeldt – Witmarsum; Primeira Secretária: Andreia Ventura Souza
– Ituporanga; Segunda Secretária: Andressa Loterio – Presidente Nereu. As
duas Coordenações foram empossadas com uma salva de palmas. Dando
seqüência, Fabiana informou que alguns membros dos colegiados entraram em
contato com ela questionando sobre a realização das reuniões conjuntas dos
colegiados, pois consideram que não haverá muito aproveitamento nas
reuniões desta forma. O Diretor de Turismo de Presidente Getúlio, Amadeu
Gonçalves, disse considerar válida a separação das reuniões, para que se
mantenha o foco e se discuta assuntos pertinentes a cada área. A turismóloga
de Presidente Getúlio, Luciana Ramos, disse que participa do Colegiado de

Turismo a bastante tempo e, principalmente nos últimos anos, as discussões
para o planejamento da Região turística estão cada vez mais carregadas, com
muitas

ações

se

mostrando

necessárias

e,

inclusive

com

reuniões

extraordinárias. Assim, considera que as reuniões precisam ser separadas,
pois realmente faltará tempo para discutir tudo que se faz necessário.
Fernanda Mihsfeldt de Witmarsum sugeriu que, pelo menos, as reuniões
acontecessem no mesmo dia, sendo uma pela manhã e outra à tarde, pois
algumas pessoas representam o turismo e a cultura em seus municípios e,
dessa forma, fariam uma única viagem. Todos concordaram. Desta forma, ficou
mantido o calendário das reuniões, porém o Colegiado de Turismo se reunirá
sempre pela manhã e o Colegiado de Cultura irá se reunir sempre à tarde, no
mesmo dia. Com a chegada do Diretor

de Políticas Integradas do Lazer,

Carlos Cappelini, os Coordenadores dos dois colegiados deram as boas
vindas, e Fabiana apresentou-o ao grupo e passou-lhe a palavra. Carlos iniciou
apresentando o organograma da SOL, onde o Secretário Leonel Pavan buscou
formar uma equipe técnica, com intuito de gerir melhor o Turismo, a Cultura e o
Esporte no Estado de Santa Catarina. Foi apresentada a estrutura do DPIL e
parte do Plano Estadual de Turismo onde constam as diretrizes básicas, bem
como

planos

e

programas.

Carlos

explicou

sobre

o

Programa

de

Desenvolvimento Industrial Catarinense que resultou nas Rotas Estratégicas
Setoriais, onde o objetivo principal foi desenvolver rotas inteligentes e
sustentáveis. Esse trabalho foi desenvolvido pela Fecomércio em parceria com
o SEBRAE e FIESC. Com isso percebeu-se vários fatores críticos a serem
trabalhados. Para mudar essa situação várias ações foram planejadas e serão
executadas pela equipe técnica da SOL. Fabiana pediu auxilio a Carlos na
coleta de dados para um observatório de turismo do Caminhos do Alto Vale.
Ele por sua vez disse que os municípios é que deverão coletar os dados junto à
hotéis, atrativos, restaurantes, enfim, junto ao trade turístico local, para obter
esses números. Carlos mostrou a estrutura que está sendo feita para o
Observatório de Turismo do Estado. Ele informou que será disponibilizada rede
wifi nos postos da polícia rodoviária, bem como o Aplicativo SC que será
amplamente divulgado como importante fonte de informação turística. Sobre o
cadastramento das propriedades da Acolhida na Colônia no Cadastur, a
Instância de Governança da região deve enviar um oficio, explicando a

situação e fazendo a solicitação do cadastramento das mesmas. Ainda sobre o
Cadastur, Amadeu falou que em Presidente Getúlio estão realizando visitas
aos empreendimentos que podem se cadastrar, com intuito de fazer uma
explicação individual e tirar as possíveis dúvidas dos proprietários. A ação tem
dado resultado, pois novos cadastros já foram realizados depois disso. Ele
reforçou o pedido para que os demais municípios façam o mesmo. Carlos falou
sobre

o

programa

MedioTec

e

pronatec,

que

oferecem

cursos

profissionalizantes em várias áreas. Ele também ressaltou a importância da
existência de sinalizações interpretativas turísticas em monumentos e obras
tidas de valor histórico e cultural. Fabiana lembrou que a nova região turística
Caminhos do Alto Vale tem grande necessidade de placas para indicar seu
território pois o turista que passa por aqui ainda visualiza placas de boas vindas
ao Vale Europeu. Carlos explicou que essa ação é um pouco mais lenta e
onerosa, por isso deverá acontecer somente em 2018. Ele falou que os
recursos públicos para investimentos em turismo repassados através do seitec
diminuíram consideravelmente nos últimos anos, o que dificultou ainda mais a
estruturação das regiões. Mesmo assim, ele disse ser fundamental a
elaboração de projetos junto aos órgãos públicos. Informou que em breve
acontecerá uma reunião voltada para secretários e dirigentes de turismo
municipais, onde deverão passar diversas orientações sobre elaboração de
projetos e tudo que precisam saber para terem seus projetos aprovados.
Também deverá acontecer em breve uma reunião com as Instâncias de
Governanças do Estado com a finalidade de elaboração de planejamentos.
Nada mais à discutir, deu-se por encerrada a reunião. Estiveram presentes na
assembléia agentes municipais de turismo e cultura de 15 municípios do Alto
Vale, sendo eles: Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo,
Ibirama, Ituporanga, Lontras, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente
Nereu, Rio do Oeste, Rio do Sul, Trombudo Central, Vitor Meireles, Witmarsun,
além da Assessora de Turismo e Cultura da AMAVI. Com isso, 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 anexada.

