ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2019
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 três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas em
primeira convocação e às nove horas e quinze minutos em segunda convocação,
nas Dependências do MUPAH - Museu Paleontológico, Arqueológico e Histórico
Prefeito Bertoldo Jacobsen no município de Taió, foi realizado a segunda
Assembleia Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI e COLCULTURAAMAVI. A ordem da Assembleia dispôs dos seguintes assuntos: Abertura da
Assembleia pela Srª Vilma Krause – Coordenadora do colegiado e representante
da IGR; Mtur e Ronildo Garcia, coordenador Geral do Colegiado de Cultura da
AMAVI,

- Atualização do Mapa do turismo Brasileiro 2019 (documentação

necessária) onde Fabiana Assessora de Turismo da Amavi explicou a
importância dos município estarem no Mapa, o que é necessário providenciar e
quais os prazos para inserir a documentação no sistema, Fabiana também se
colocou a disposição dos gestores municipais para auxiliar e esclarecer dúvidas
sobre este assunto; e assuntos gerais - Inscrições do Festival Gastronômico
onde foi colocado que as encerrou no último dia quinze de março, esta edição
possui quarenta e cinco estabelecimentos inscritos de vinte e uma cidades e o
evento de Lançamento desta edição vai acontecer no dia 27/05 (segunda-feira a
noite) no Casarão Sushi Bar em Rio do Sul, o evento é fechado e direcionado
aos empresários participantes, diretores de turismo, prefeitos e imprensa
regional. Evento regional de cultura, que teve a autorização da Secretaria
executiva da Amavi para que o Colcultura realize o evento, Fabiana colou que
foi criado um grupo de trabalho para criação e organização do evento onde os
mesmos já estão criando regimento para o Premio Prefeito Amigo da Cultura e
também a programação do mesmo. IX Fórum Catarinense de Gestores
Municipais de Cultura que já está com as inscrições e programação disponível
no site da FECAM. Este ano devemos ter Taió inscrito no prêmio de boas

práticas de cultura com o case do MUPHA. - Camisetas do colegiado; O grupo
foi recepcionado pela equipe do MUPAH que realizou uma apresentação do
museu e da cidade de Taió. Marina, Diretora do Museu, falou da programação
do dia e das atividades previstas, em seguida foi dada a sequência nas visitações
programadas para o dia: visita no MUPAH- Museu Paleontológico, Arqueológico
e Histórico Prefeito Bertoldo Jacobsen, visitação a Casa da Cultura, City Tour,
visita na Indústria Kimyto e degustação de sorvetes, Almoço, Sítio Recanto do
Sossego, Subida ao Portal de Pedra da Pechincha e encerramento com Café
colonial no Hotel Taió. Fica agendada a próxima reunião para o dia 05/06 no
município de Trombudo Central. Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata
que vai assinada por mim Fabiana Dickmann Assessora de Turismo da Amavi,
representando a Secretária do COLTURISMO/AMAVI-IGR e por todos os
presentes, conforme consta em lista de presenças anexadas.

