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 dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas
e trinta minutos, nas Dependências do Cattoni-Tur no município de
Salete/SC, foi realizado a Assembleia Ordinária do ano, do COLTURISMOAMAVI. A ordem da Assembleia dispôs dos seguintes assuntos: Abertura da
Assembleia pelo Senhor Amadeu Gonçalves – coordenador do Colegiado e
representante da IGR; Planejamento da Oitava Edição do Festival
Gastronômico do Alto Vale – Estela Becker; Convite para o Programa de
Capacitação de Formação e Fortalecimento das Instancias de Governança
Regionais (IGRs) de SC e continuidade dos Roteiros intermunicipais;
Organização para visita técnica em Corupá; Famtur em Salete e Assuntos
gerais. Ao iniciar, Sr. Amadeu agradeceu a presença de todos em especial a
presença da prefeita Solange pela acolhida e receptividade, juntamente com
toda sua equipe do turismo. Amadeu aproveitou a oportunidade e falou da
importância desses roteiros para divulgação da região, enfatizando a
construção do roteiro de Presidente Getúlio e a importância da formatação de
roteiro único para região Caminhos do Alto Vale. Sr. Amadeu pediu a prefeita
Solange para que em assembleia de prefeitos coloca em pauta a fim de
mobilizar os municípios interessados em trabalhar roteiros integrados e
divulgar seus municípios, consequentemente a Região Caminhos do Alto Vale.
Passando a palavra a prefeita Solange, agradece a presença do colegiado e
se diz muito feliz em poder recebe-los em sua cidade. Na ocasião, fala sobre
os atrativos turísticos do município de Salete e o quanto a secretaria de
turismo, juntamente com o conselho municipal de turismo trabalham para
desenvolver o turismo na cidade. Agradece sua equipe pelo belo trabalho e se

diz muito motivada em poder mostrar o que o município tem de melhor em
turismo. A secretária de turismo da cidade Silvana também fez suas
considerações e falou da alegria em receber os agentes de turismo. Deu
ênfase ao COMTUR de Salete, apresentou os membros presentes e falou
sobre o trabalho que a secretaria vem desenvolvendo, juntamente com o
COMTUR da cidade. Seguindo, Fabiana, assessora de turismo da AMAVI,
falou sobre a satisfação de presidir a assembleia na cidade de Salete,
agradecendo todos pela receptividade e participação. Em seguida, passou a
palavra a Estela Becker da empresa Alinhar para falar sobre o planejamento
da oitava edição do festival gastronômico do Alto Vale. Primeiramente Estela
menciona que realizou pesquisa de satisfação com os quarenta e dois
participantes da edição dois mil e dezenove, destes, seis estabelecimentos
responderam a pesquisa. Dos seis, Estela avaliou como muito positivo a
edição, segundo as respostas. Para a próxima edição no ano de dois mil e
vinte, a empresa Alinhar está preparando algumas novidades. Uma das
novidades será a Primeira Etapa Classificatória do Festival Gastronômico
Categoria Prêmio. Estela pedi para que os agentes municipais de turismo
mobilizem os empresários para participarem, lembrando que a próxima edição
poderá ter número limitado de participantes. Previsão de período de inscrição
para a próxima edição será no mês de março. Fabiana e Estela sugeriram
formar uma comissão para planejamento de todos os detalhes para realização
da Primeira Etapa do Festival Categoria Prêmio, ficando assim constituída:
Fabiana Dickmann, Estela Becker, Amadeu Gonçalves, Fabíola Groseu e
Wagner Galiza. Após, Fabiana convida os agentes a participarem da
Capacitação de formação e fortalecimento das Instancias de Governança
Regionais (IGRs) de SC e também apresentação do roteiro turístico integrado.
Mencionou da importância da participação, sendo que no período da manhã
será a explanação das IGRs através do governo do Estado. Já no período da
tarde, os municípios apresentarão os roteiros integrados, conforme
orientação. Logo, falou sobre a viagem técnica anual. Conforme de costume,
todos os anos o colegiado e empresários do ramo, fazem uma viagem técnica
que esse ano será no município de Corupá agendado para o dia vinte e nove
de outubro do corrente. Fabiana enviará orçamento aos agentes municipais
de turismo e os mesmos mobilizarão seus empresários para possível
participação. Fabiana pedi para enviarem os nomes até o dia vinte e um de
outubro para organização da turma. Logo, Fabiana sugere criar um certificado

aos municípios que fazem parte do Mapa de Turismo Brasileiro a fim de
divulgar a população a importância do município fazer parte do Mapa
Brasileiro. Para finalizar a assembleia, Fabiana coloca em votação sobre o
número de assembleias e Famtur para o próximo ano. Por unanimidade,
manter-se-ão seis reuniões anuais, sendo: três assembleias teóricas e três
teórica/prática com FAMTUR. Na oportunidade, ficou determinado que o
encerramento das assembleias anual será no dia quatro de dezembro no
município de Presidente Nereu, em horário a definir. Em seguida, deu-se início
ao City tour com visitação nas dependências do Parque Hotel Cattoni-Tur,
seguindo para almoço no restaurante da Emily, Após, Visita a Gruta Nossa
Senhora de Fátima; Visita ao Morro do Santuário Nossa Senhora de Salete e
por fim visita ao Museu Dona Emília, encerrando com um delicioso
piquenique. Participaram dessa assembleia vinte e dois agentes de treze
municípios, sendo eles: Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do
Trombudo, Ibirama, José Boiteux, Trombudo Central, Presidente Getúlio,
Presidente Nereu, Petrolândia, Pouso Redondo, Rio do Campo e Salete. 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

