ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2018
Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI
IGR – CAMINHOS DO ALTO VALE
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ –
COLTURISMO/AMAVI

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e
quarenta e cinco minutos em primeira convocação e as nove horas da manhã
em segunda convocação, nas Dependências do Auditório da AMAVI, foi
realizado a Assembleia Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem da
Assembleia dispôs dos seguintes assuntos: Abertura da Assembleia pelo Sr.
Marcos Scheller – coordenador do colegiado e IGR; Gerenciamento de projetos
Senac; Case “ Construção coletiva do Plano Municipal de Turismo da região de
Joaçaba”. Paulo Wienhage, Diretor do Senac de Joaçaba e Alvacir Cili Comper
Conte – Diretora do Senac de Rio do Sul’; Aprovação das alterações do
Regimento Interno do COLTURISMO/IGR Caminhos do Alto Vale e assuntos
gerais. Iniciando, Fabiana Dickmann, assessora de turismo da AMAVI deu as
boas-vindas a todos onde passou a palavra para a instituição SENAC que
apresentou os cursos de capacitação que o Senac tem disponível. A responsável
pelo setor comercial do Senac, Joice Hermann Wirth, deu ênfase aos cursos de
pós-graduação em Gerenciamento de projetos. O objetivo da divulgação desse
curso é atingir o público que trabalha no setor público dos municípios, sendo que
os mesmos saiam do curso aptos a trabalhar com projetos. Também mencionou
sobre os possíveis descontos, conforme o número de inscritos. Mencionou ainda
que no dia treze de agosto será realizado na instituição uma reunião de
explanação mais detalhada sobre o curso e convidou todos os interessados. Em
seguida, apresentou o Programa Senac Gratuidade, onde pessoas com renda
per capta de até dois salários mínimos podem se inscrever. Outrossim, Alvacir
Conte, diretora do Senac de Rio do Sul, explanou sobre a construção dos Planos
Municipais de Turismo, cujo objetivo a instituição ser possível mediadora dos
planos. Encaminhará a proposta para os municípios pertencentes a AMAVI para
análise das secretarias de turismo dos municípios. O valor que cada município

pagará por todo processo de planejamento e criação do plano, será de cinquenta
mil reais, menciona Sra. Alvacir. Já em seguida, o senhor Paulo Wienhage,
diretor do Senac de Joaçaba, compartilhou toda experiência, desafios e avanços
da construção do Plano Municipal de Turismo do município de Blumenau.
Aprovação das alterações do Regimento Interno do COLTURISMO/IGR
Caminhos do Alto Vale as alterações feitas contemplam a participação da
iniciativa provada nas reuniões do colegiado desta forma também respondendo
como Instancia de Governança Regional. A seguir, Fabiana propôs que a
Secretária de turismo de Rio do Campo apresente como construiu o Plano
Municipal de Turismo do seu município, sendo que Rio do Campo é um dos
únicos municípios da região da Amavi que tem seu Plano Municipal de Turismo
aprovado. Fabiana falou ainda sobre a sequência do plano de trabalho dois mil
e dezoito, tendo como próxima ação, visita técnica no município de Presidente
Getúlio, tendo em vista, que este município possui um turismo em pleno
desenvolvimento e se solidificando a cada dia. Na oportunidade, Fabiana
convidou a todos para prestigiarem o Lançamento do Programa de Turismo no
Espaço Rural “Caminhos do Campo” na cidade de Presidente Getúlio que será
realizado no dia treze de setembro do corrente. Dando continuidade, Marcos
Scheller, neste momento coordenador do colegiado fala sobre sua saída da
pasta de secretário de turismo do município de Agrolândia e consequentemente
do colegiado de turismo como coordenador. Marcos assumirá um cargo no
legislativo de sua cidade. Sendo assim, a Senhora Vilma Kraus que até então
era vice-presidente do colegiado, assumirá a função de coordenadora do
colturismo/Amavi, conforme regimento interno do mesmo. Para finalizar, o
senhor Norberto Weinrich, diretor de turismo de Ibirama, fez convite ao colegiado
para prestigiarem a Feira do Livro que será realizado na cidade de Ibirama no
mês de agosto de dois mil e dezoito. Participaram dessa assembleia dezesseis
agentes de turismo de quatorze municípios, sendo eles: Agrolândia, Agronômica,
Atalanta, Dona Emma, Ibirama, Ituporanga, José Boiteux, Laurentino, Presidente
Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Salete e Vidal Ramos.
Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim Adriana
Pedroni de Melo, Secretária Geral do COLTURISMO/AMAVI e por todos os
presentes, conforme consta em lista de presenças anexadas

