COLTURISMOAMAVI
Colegiado de Turismo da AMAVI
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ –
COLTURISMO/AMAVI.
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às nove horas e trinta
minutos, na Câmara de Vereadores de Taió, reuniramse os membros do Colegiado
de Turismo da AMAVI, para deliberar sobre diversos assuntos relacionados ao
departamento de turismo nos municípios e na região do Alto Vale do Itajaí, conforme
a ordem do dia que segue: alterações no Regimento Interno do
COLTURISMO/AMAVI; Inventário da Oferta Turística Regional; Projeto Roteirização
Turística – Municipal e Intermunicipal; Visita Técnica – Rota da Amizade –
Mobilização; Associação de Agroturismo Acolhida na Colonia; Organização do
Calendário Anual de Assembleias do COLTURISMOAMAVI; Planejamento Regional
de Turismo e assuntos gerais. Sr. Narciso José Broering, Secretário de Turismo de
Taió, dá as boas vindas aos colegas, apresenta o Roteiro de Atividades do dia e
passa a palavra para a coordenadora do Colegiado de Turismo, Sra. Carice
Elisabeth Larsen Wolniewicz, que fala da importância de encontros itinerantes e em
período integral para a troca de experiências entre os municípios, visando sempre o
avanço no desenvolvimento do turismo na região. Lembra os presentes sobre a
importância de imprimir os materiais enviados por email, principalmente os que
estão relacionados à Ordem do Dia de cada Assembleia do COLTURISMO/AMAVI,
sempre presente no Edital de Convocação enviado com antecedência, para facilitar
os trabalhos durante a Assembleia Geral Ordinária. Seguindo a ordem do dia, Carice
coloca em discussão algumas alterações necessárias ao Regimento Interno do
COLTURISMO/AMAVI. Uma das alterações referese a substituição do Secretário
Geral do Colegiado, por representante do setor de turismo da AMAVI, ficando a
Diretoria constituída da seguinte forma: Coordenadora Geral – Carice Elisabete
Larsen Wolniewicz, de Braço do Trombudo, Vicecoordenadora – Luciana Ramos de
Presidente Getúlio, Secretária Geral – Joanna Pellizzetti, da AMAVI, 1ª Secretária –
Fernanda Mihsfeldt, de Witmarsum, 2º Secretario – Narciso José Broering – do
município de Taió. Aprovado por unanimidade pelo grupo, Carice faz a leitura do
Regimento Interno, sugerindo a alteração do artigo doze, do capítulo quatro,
referente as reuniões do COLTURISMO/AMAVI, que estão previstas para acontecer,

ordinariamente a cada mês ou, sempre que for necessário para desempenhar suas
atribuições, mediante convocação do Coordenador Geral, do seu substituto legal ou
a requerimento de um terço de seus membros. Por sugestão da Diretoria da AMAVI,
visando melhorar e facilitar a participação dos municípios nos encontros do
COLTURISMO/AMAVI, as reuniões deverão acontecer ordinariamente a cada dois
meses ou, sempre que for necessário para desempenhar suas atribuições, mediante
convocação do Coordenador Geral, do seu substituto legal ou a requerimento de um
terço de seus membros. Proposta aprovada pelos presentes, Carice passa a palavra
para Joanna Pellizzetti, assessora de Cultura e Turismo da AMAVI, que lembra os
presentes sobre a necessidade de concluir o preenchimento dos formulários do
Sistema Online, do projeto Inventário da Oferta Turística Regional, até em junho do
corrente ano, para que a validação junto à Universidade credenciada pelo Ministério
do Turismo possa ocorrer. Lembrou ainda que, ainda no mês de maio, a AMAVI
oferecerá a capacitação para preenchimento e pesquisa do Módulo C, último do
referido projeto. Joanna ainda conversou com o grupo sobre a inexistência de
encaminhamentos por parte dos municípios à AMAVI de Roteiros Turísticos
Municipais e Intermunicipais, solicitados através do Projeto Roteirização Turística,
iniciado em dois mil e nove. Fala ao grupo que já está em contato com instrutor para
apresentar proposta de capacitação sobre roteirização turística para aprovação da
Diretoria da AMAVI e da importância dos Roteiros Turísticos solicitados para a
implementação de outros projetos importantes para o turismo regionalizado. Joanna
lembra todos sobre a Visita Técnica para a Rota da Amizade, prevista para
acontecer nos dias 24, 25 e 26 de maio do corrente ano e sugere que façam maior
mobilização com os prefeitos, já que a AMAVI nunca ofereceu uma Visita Técnica na
área de Cultura e Turismo antes. Carice fala da importância de planejar o turismo
antes de promover as potencialidades, atrativos e serviços dos municípios. Seguindo
a ordem do dia, a coordenadora do COLTURISMO/AMAVI, sugere aos municípios
que oferecem os serviços da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, que
apresentem as deficiências e necessidades do projeto no Alto Vale do Itajaí, para
que o COLTURISMO/AMAVI possa apresentar propostas à Coordenação Estadual
do projeto Acolhida na Colônia e à AMAVI. Foi formada uma Comissão Interna de
Turismo Rural, composta pelos municípios de Agrolândia, Agronômica, Atalanta,
Ituporanga, Lontras, Petrolândia, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Trombudo
Central, Vidal Ramos, Vitor Meireles e Witmarsum. Esta Comissão será provisória e
deverá apresentar na próxima Assembléia Geral Ordinária do COLTURISMO/AMAVI,
os pontos fortes, fracos, oportunidades, deficiências, ameaças e propostas para que

o projeto ganhe maior apoio e destaque na região. Essas propostas deverão ser
direcionadas aos agricultores, aos municípios, à Coordenação Estadual do projeto
Acolhida na Colônia e à AMAVI. A proposta desenvolvida pela Comissão Interna
deverá passar por aprovação do COLTURISMO/AMAVI que deverá efetuar os
devidos encaminhamentos. Fabiana Dickmann, de Trombudo Central e Fernanda
Mihsfeldt, de Witmarsum foram escolhidas pelo grupo para coordenar a Comissão
Interna de Turismo Rural, no assunto Acolhida na Colônia. Joanna falou sobre o
Plano Catarina, que deverá servir de apoio ao planejamento regional de turismo.
Lembrou os presentes que a Comissão de Planejamento Turístico Regional, criada
na Assembleia anterior do Colegiado, para discutir e apresentar aos demais
membros do COLTURISMO/AMAVI uma proposta de planejamento para o setor
turístico regional esteve reunida no dia dezesseis de abril de dois mil e dez, no
auditório da AMAVI e continua discutindo o assunto para apresentar uma proposta
na próxima Assembleia, lembrando que o planejamento será norteado pelas
políticas públicas estaduais. Em seguida, Carice solicitou apoio dos presentes para
organizar o Calendário de Assembleias Ordinárias 2010 do COLTURISMO/AMAVI,
que ficou instituído da seguinte forma, em encontros bimestrais: dia primeiro de
julho, em Ituporanga; dia dois de setembro, em Rio do Oeste; dia quatro de
novembro, em Atalanta e, uma Assembleia de Encerramento dos trabalhos do ano,
envolvendo os representantes do Colegiado de Cultura da AMAVI, no dia três de
dezembro, em Braço do Trombudo. A próxima assembleia ordinária do
COLTURISMO/AMAVI ficou agendada para o dia primeiro de julho do corrente ano,
em Ituporanga. Como proposta de pauta, o grupo sugeriu: apresentação de proposta
de Planejamento Regional de Turismo; apresentação de proposta de Planejamento
Regional para o Projeto Acolhida na Colonia; organização do Seminário Regional de
Turismo e assuntos gerais. Joanna solicitou aos representantes dos municípios que
irão sediar os encontros, que enviem as informações solicitadas por essa, para que
se possa organizar os encontros com antecedência, conforme o Regimento Interno
do COLTURISMO/AMAVI. Em seguida, o grupo dirigiuse a Churrascaria Cassio
para almoçar. Às treze horas e trinta minutos, deslocaramse ao Museu Paleo
Arqueológico e Histórico Prefeito Bertoldo Jacobsen, onde puderam conhecer o
acervo existente. Seguiram para um sítio paleontológico em propriedade localizada
próximo à Barragem Oeste, onde puderam conhecer suas instalações e o
funcionamento da mesma. Passaram pela ponte de treliças Roberto Machado e
visitaram a Casa da Cultura, onde conheceram as ações desenvolvidas nas várias
áreas da cultura em Taió. A visita encerrouse com um saboroso café colonial,

oferecido pela administração municipal Taió. Sem nada mais a tratar, encerrase a
presente ata que vai assinada por mim Joanna Pellizzetti, Secretária Geral do
COLTURISMOAMAVI e por todos os presentes, conforme cópia da lista de
presenças em anexo.

