
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 treze dias do mês de fevereiro 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 Portal de Turismo no município 

de Presidente Getúlio, foi realizado a Assembleia Ordinária do ano, do 

COLTURISMO-AMAVI. A ordem da Assembleia dispôs dos seguintes assuntos: 

Abertura da Assembleia pela Srª Vilma Krause – Coordenadora do colegiado e 

representante da IGR; Mtur - Atualização do Mapa do turismo Brasileiro 2019 

(documentação necessária); Eleição da Coordenação do Colturismo/IGR 2019; 

e assuntos gerais - Inscrições do Festival Gastronômico. Iniciando, Fabiana 

Dickmann, assessora de turismo da AMAVI deu as boas-vindas a todos onde 

passou a palavra para a Sr Amadeu, vice coordenador deste colegiado e anfitrião 

do evento, que deu as boas-vindas aos presentes e explicou a todos o histórico 

do portal do município e a sua transformação também na secretária de turismo 

do município de Presidente Getulio. A coordenadora deste colegiado informou 

previamente sua ausência na presente reunião. Primeira ordem do dia, a 

assessora Fabiana informou a todos que neste ano de 2019 haverá a atualização 

do Mapa do turismo Brasileiro, com abertura provável para o mês de maio e 

fechamento no mês de junho. Lembrou a todos da importância dos municípios 

estarem presentes no mapa, pois o mesmo serve como recorde do território para 

repasse de recursos, sendo apenas as sobras destinadas aos municípios que 

não compõem o mapa. A assessora repassou os documentos obrigatórios que 

os municípios já podem ir organizando para a inclusão no mapa: 1) Possuir e 

apresentar a legislação comprovando a existência do órgão ou entidade 

responsável pela pasta de turismo (Secretaria, Fundação, Setor, Departamento, 

Diretoria, Gerência); 2) Destinar dotação para o turismo na lei orçamentária 

anual e quadro de detalhamento de despesa vigente; 3) Possuir Conselho 



Municipal de Turismo Ativo – com a Legislação que o institui, Ata de Posse da 

Diretoria e das duas últimas reuniões realizadas. Excepcionalidade para casos 

que se enquadram no parágrafo único do Art; 2º da Portaria nº. 192/2018; 4). 

Possuir prestador (es) de serviços turísticos de atividades obrigatórios 

registrados na base de dados do Sistema do CADASTUR até 30 dias antes do 

fechamento do SISPRT; 5) Apresentar Termo de Compromisso assinado por 

Prefeito Municipal e dirigente responsável pela pasta de turismo, conforme 

modelo disponibilizado no SISPRT. Dando sequência na ordem do dia, fez-se a 

eleição da Coordenação do Colturismo/IGR 2019, e por unanimidade a 

coordenação permanece a mesma já atuante, coordenadora Vilma Krause, vice-

coordenador Amadeu Gonçalves, Secretária Adriana Melo, e primeira secretária 

Camila Boing Barni. Em assuntos gerais, Fabiana explicou o funcionamento do 

Festival Gastronômico, que entra em sua sétima edição, sendo realizada de 

junho a julho, e as inscrições iram até 15/03, onde os estabelecimentos 

participantes devem criar novos pratos, criar um combo ou desconto em um prato 

existente, uma vez na semana, com investimento de R$500,00, a assessora se 

compromete em enviar um e-mail a todos com essas e mais informações sobre 

o festival. Próximo tema dos assuntos gerais, Fabiana pediu a todos sugestões 

para a visita técnica de 2019, sendo Corupá o destino escolhido, para a data de 

14/08 (quarta-feira), sendo assim a reunião deste colegiado de agosto fica 

transferida para o dia 28/08. Ainda em assuntos gerais, o secretário de Turismo 

de Presidente Getulio, Sr. Amadeu, convida a todos para participarem no dia 

03/03 da caminhada Wandertag e no dia 09/03 para a 3ª edição do passeio 

Getulhenses conhecendo Getúlio. Convida também para que na parte da tarde 

os presentes participem da visita técnica a algumas propriedades que fazem 

parte do projeto “Caminhos do Campo”. Fica agendada a próxima reunião para 

o dia 03/04 no município de Taio. Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata 

que vai assinada por mim Camila Boing Barni, Primeira Secretária do 

COLTURISMO/AMAVI e por todos os presentes, conforme consta em lista de 

presenças anexadas. 

 

 


