
 

 

 

 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2013 
Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI 

 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ –  

COLTURISMO/AMAVI 

 
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às nove horas, nas 

dependências do Auditório da AMAVI, realizou-se a primeira Assembleia Ordinária do 

ano, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs dos seguintes assuntos: 

Apresentação dos Secretários, Diretores e Agentes de Turismo municipais; Projeto 

Festival Gastronômico do Alto Vale do Itajaí; Eleição da Diretoria do COLTURISMO – 

AMAVI e assuntos gerais. Para iniciar a Assessora de Turismo da AMAVI Fabiana 

Dickmann se apresentou que após apresentou a coordenadora do colegiado a 

Senhora Elisete Lenzi. Após, Elisete pediu para que todos os participantes fizessem 

sua apresentação, sendo que a maioria dos presentes está participando do 

colegiado pela primeira vez, tendo em vista as mudanças nas administrações 

municipais no ano de dois mil e treze. Subseqüente, Fabiana iniciou falando do 

Festival Gastronômico do Alto Vale do Itajaí. O festival gastronômico do Alto Vale do 

Itajaí é uma ação do COLTURISMO/AMAVI e tem como objetivo promover, valorizar 

e divulgar a gastronomia regional, representando uma oportunidade de oferecer ao 

público a degustação de pratos especiais, que representem a culinária tradicional, 

evidenciando a especialidade da casa com preços promocionais, buscando atrair 

não apenas os consumidores habituais, mas principalmente novos clientes. Fabiana 

destacou claramente que a intenção do evento não é competitividade e sim atrair 

clientes e divulgar com êxito a gastronomia local e regional. Fabiana falou sobre a 

motivação que os agentes deverão ter para mobilizar e concretizar esse festival, com 

isso mostrar a rica gastronomia que possui em nossa região. Alguns membros do 

colegiado juntamente com o Sr. Edson Luiz Fronza e Fabiana visitaram o projeto 

modelo que esta em andamento no município de Timbó. Para melhor entendimento, 

a coordenadora Elisete Lenzi fez a explanação detalhada do Regulamento que 



 

 

 

 

regerá o Festival Gastronômico que foi interrompido diversas vezes para maiores 

esclarecimentos. Para a participação efetiva, os estabelecimentos deverão estar em 

situação regular com alvará de localização e funcionamento e alvará sanitário. Os 

Agentes questionaram quanto ao item dois do regulamento da Comissão 

Organizadora onde diz: Divulgar, estabelecer e aplicar sanções aos participantes 

que descumprirem as normas fixadas. Os membros decidiram que o correto será: 

Estabelecer e aplicar sanções aos participantes que descumprirem as normas 

fixadas. Importante salientar que o Festival gastronômico será realizado em duas 

etapas, sendo: A primeira de março a julho e a segunda de agosto a dezembro do 

corrente ano. As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria de Turismo do 

município no período de primeiro à onze de março do corrente. A promoção e a 

divulgação do Festival Gastronômico serão por meio de banners e cardápio/guia 

rateadas entre os participantes. Haverá também veiculação de matérias jornalísticas 

na mídia regional e divulgação junto à imprensa por meio da assessoria de 

comunicação da AMAVI. O Senhor Edson Luiz Fronza falou da importância de uma 

divulgação efetiva e mostrou-nos um folder modelo. Fabiana esclareceu que o 

evento ocorrerá uma vez por semana em cada estabelecimento e que o prato 

servido no Festival deverá ser um prato A La Cate e promocional, e nos demais dias 

da semana esse prato poderá ser servido com valores normais. As inscrições para o 

Festival Gastronômico do Alto Vale do Itajaí deverão ser efetuadas online junto ao 

setor de turismo de cada município através site www.amavi.gov.br e também uma 

cópia original que será entregue para Fabiana na AMAVI com os documentos anexo 

solicitados no edital. Ficou definido que cada agente de turismo irá mobilizar os 

empresários. Após definidos os participantes do festival gastronômico, os mesmos 

participarão de uma reunião no Auditório do Instituto Federal Catarinense às 

quatorze horas com a Assessora de Turismo da AMAVI Fabiana Dickmann  para 

maiores esclarecimentos. Seguindo a pauta, a coordenadora Elisete Lenzi inicia a 

eleição da nova diretoria do COLTURISMO/AMAVI. Elisete sugeriu alguns nomes 

para compor a diretoria. Alguns desses nomes foram substituídos. Portanto, a nova 

diretoria do COLTURISMO/AMAVI ficou assim constituída: Coordenadora Geral – 

http://www.amavi.gov.br/


 

 

 

 

Márcia Sapelli Kniess – Secretária de turismo do município de Salete, Vice-

coordenador – Josimar Simonetti – Secretário de Turismo do município de Taió, 

Secretária Geral – Adriana Pedroni de Melo – Agente de Turismo do município de 

Presidente Nereu, Primeira Secretária – Fernanda Mishsfeld – Agente de Turismo do 

município de Witmarsum e Segundo Secretário – José Luiz Albino – Diretor de 

Turismo do município de Ituporanga. A diretoria foi aceita por todos os membros 

presentes. Fabiana apresentou aos participantes o site da AMAVI para conhecimento 

de todos e também mostrou o link para o cadastramento dos eventos dos 

municípios. Após, foi aberto para os assuntos gerais. O senhor Edson Luiz Fronza 

coordenador do SUASA  na AMAVI, convidou os presentes para participarem da 

viagem técnica que é a  EXPOAGRO AFUBRA dois mil e treze, que será realizado 

no Estado do  Rio Grande do Sul no período de vinte à vinte e três de março de dois 

mil e treze, mostrando todo roteiro da viagem. Os interessados deverão deixar o 

nome com Fabiana na AMAVI. As vagas são limitadas. Fabiana passou o calendário 

das Assembléias ordinárias do ano de dois mil e treze, sendo: quatro de abril, seis 

de junho, primeiro de agosto, três de outubro e cinco de dezembro assembléia de 

encerramento. Todas as assembléias serão realizadas no auditório da AMAVI êxito a 

de encerramento. Para encerrar a assembléia, Fabiana pediu para que todos os 

membros do COLTURISMO/AMAVI abracem com muito entusiasmo mais esta ação 

do colegiado e agradeceu a participação de todos. Participaram dessa Assembleia 

trinta e seis pessoas representantes de vinte e quatro municípios: Trombudo Central, 

Atalanta, Santa Terezinha, Witmarsum, Braço do Trombudo, Ituporanga, Laurentino, 

Rio do Sul, Salete, Pouso Redondo, Rio do Oeste, Vitor Meireles, Ibirama, Aurora, 

Taió, Presidente Nereu, José Boiteux, Agronômica, Petrolândia, Lontras, Chapadão 

do Lageado, Mirim Doce, Vidal Ramos e Imbuia. A próxima Assembléia Ordinária 

desse Colegiado será realizada na AMAVI no dia quatro de abril de dois mil e treze. 

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 anexada. 

 


