
 

 

 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 sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas da manhã, nas 

Dependências do Auditório da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí-AMAVI, foi realizado 

a Assembleia Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem da Assembleia dispôs dos 

seguintes assuntos: Abertura da Assembleia pelo Senhor Amadeu Gonçalves – coordenador do 

Colegiado e representante da IGR; Explanação sobre comercialização de produtos de origem animal 

nas propriedades rurais; Apresentação e encaminhamentos das ações programadas nas 

capacitações do dia 24/04 e 30/05 do Colegiado/IGR; Roteiros intermunicipais: Levantamento, 

integração e organização dos existentes e assuntos gerais. Ao iniciar, o coordenador do colegiado, 

Sr. Amadeu Gonçalves deseja as boas-vindas a todos e diz que a reunião será muito objetiva e 

fundamental para os andamentos dos trabalhos. Fabiana também faz suas considerações e segue a 

pauta do dia. O Sr. Odenir Felizari, coordenador do Consorcio Suasa e a Sra. Yasmin Venturi Cani, 

veterinária do consórcio, explanaram acerca da comercialização de produtos de origem animal nas 

propriedades rurais. Odenir fala sobre a estruturação e o planejamento da regulamentação desse 

projeto. Menciona que o Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal é um consorcio 

multifinalitário que compreende os vinte e oito municípios situados no Alto vale do Itajaí. Dentro do 

CIM-AMAVI, foi criada a Câmara Temática de Inspeção Sanitária, Sanidade Agropecuária e 

Segurança Alimentar com a finalidade de obter equivalência do Serviço de Inspeção Municipal ao 

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI/POA, para permitir que os 

empreendedores possam comercializar seus produtos de origem animal em todo o Brasil. Explicou 

que o serviço de inspeção atesta a qualidade e respalda que o produto de origem animal está dentro 

dos padrões técnicos estabelecidos pelas normas sanitárias de produção. Mencionou ainda que a 

inspeção pode ser realizada em três esferas e as agroindústrias podem comercializar de acordo com 

registros de: Serviço de Inspeção Municipal – SIM, podendo comercializar nos limites do seu 



 

 

município; Serviço de Inspeção Estadual - SIE, podendo comercializar nos limites do Estado de SC e 

Serviço de Inspeção Federal – SIF, podendo comercializar em todo Brasil. Odenir reforça ainda que 

o Serviço de Inspeção Municipal deve estar funcionando em cada um dos vinte e oito municípios 

consorciados para que os empreendedores rurais consigam implantar suas agroindústrias para 

produção e comercialização dos produtos de origem animal através do SUASA. Já a Sra. Yasmin, 

menciona que os veterinários de cada município consorciado estão recebendo capacitação para 

trabalharem e orientarem os agricultores a fim de desenvolver essa atividade. O Serviço de abate 

será inspecionado exclusivamente pelo veterinário capacitado. Dando continuidade, Fabiana falou 

das capacitações realizadas pela IGR nos dias vinte e quatro de abril e trinta de maio do corrente no 

auditório da AMAVI, tendo como assuntos: Fomento e a divulgação das ações programadas e as 

ferramentas que são usadas para tal divulgação; Importância das Instâncias de Governanças – IGR 

e a preocupação por terem membros que ainda não sabem a diferença entre IGR e colegiado de 

turismo. Para tanto, Fabiana mostrou a página do Colturismo x IGR, a fim de orientar membros que 

não tem muito claro essa diferenciação.  Fabiana menciona ainda que nessas capacitações foram 

elencados os pontos fortes e pontos fracos, ameaças e oportunidades do colegiado e que o trabalho 

terá continuidade, pedindo a participação de todos os agentes de turismo. Fabiana destaca a 

importância de mobilizar prefeitos e vereadores sobre o valor das IGRs e colegiado de turismo. 

Neste momento, ficou predefinido a realização de um Fórum Regional de Turismo com data a 

confirmar. Seguindo a pauta, Fabiana faz uma breve explanação sobre roteiros integrados e sua 

importância para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo regional Caminhos do Alto Vale. Diz 

que esses roteiros serão inseridos nas agencias a fim de comercialização, podendo ser roteiro de 

um, dois e três dias. Definiu-se que municípios próximos formatarão roteiros integrados. Sendo 

assim, participarão dessa ação os municípios que estão presentes nessa assembleia e deixando 

claro que num segundo momento, outros municípios que tiverem interessem em formatar seus 

roteiros, poderão fazê-los. Definiu-se que na próxima assembleia, será eleita uma comissão para 

melhor formatação e estruturação dos roteiros integrados. Próxima reunião para formatação dos 

roteiros integrados será no dia vinte e oito de agosto às nove horas da manhã no auditório da 

AMAVI. Na oportunidade, Marcia Sapelli Kniess, assessora parlamentar da Deputada Estadual 

Paulinha na região Caminhos do Alto Vale, solicitou dos membros participantes, o levantamento de 

demandas turística para região a fim de levar essas demandas para a deputada. Com unanimidade, 



 

 

os membros solicitaram apoio na sinalização turística da região e também que os recursos sejam 

igualmente distribuídos para as pequenas regiões. Participaram dessa assembleia quatorze agentes 

de doze municípios, sendo eles: Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Lontras, Pouso 

Redondo, Petrolândia, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete e 

Taió. 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 


