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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA ASSOCIAÇÃO 

DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – COLTURISMO/AMAVI 

 
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às nove horas, nas dependências do 

Auditório da AMAVI, realizou-se a Assembléia Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI. A 

ordem do dia dispôs dos seguintes assuntos: Recepção; materiais promocionais dos municípios; 

CADASTUR - sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do 

turismo, executado pelo MTur em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo das Unidades da 

Federação. Analista de Turismo – Fábio Luis Farber - Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e 

Esporte - MTur/SC  e assuntos gerais. Fabiana Dickmann iniciou a assembléia dando as boas vindas 

aos membros que iniciou falando que esta é a última assembléia do ano de dois mil e treze. Fabiana 

sugeria um encontro de confraternização entre os membros e todos concordaram. O encerramento 

está marcado para o dia cinco de dezembro do corrente ano na Cachaçaria Água Doce de Rio do 

Sul. Os agentes poderão levar acompanhantes se preferirem. Na oportunidade será realizado o 

amigo secreto, sendo que o valor para o presente varia entre quinze à cinqüenta reais. Após, Fabiana 

mostrou o modelo da sacola que foi desenvolvida para usar como material de divulgação do Alto 

Vale do Itajaí. Pensou-se na sacola por ser mais útil e esta irá divulgar de forma homogenia a 

Região do Alto Vale do Itajaí, sendo que a arte contempla a cultura e turismo de forma integrada 

dos municípios. Fabiana reforçou a importância de todos os municípios terem seus materiais de 

divulgação. Muitos convites estão sendo recebidos para exposição e divulgação do turismo do Alto 

Vale. Com isso, constatou-se que os municípios possuem poucos materiais. Uma das ações que será 

efetuada é a confecção de um material único que contempla todos os vinte e oito municípios 

pertencentes à AMAVI. Um dos assuntos abordados foi sobre o calendário de eventos que não estão 

sendo atualizados no site da AMAVI, sendo que este é de responsabilidade de cada agente de 

turismo. Uma das idéias sugeridas pela agente de turismo de Presidente Getúlio Luciana Ramos foi 

que os agentes municipais deverão reunir um responsável de cada evento e fazer o calendário em 

conjunto, sendo que a maior dificuldade é de não saber as datas dos eventos. Pensou-se que para 

dois mil e quatorze poderão ser confeccionados um calendário de eventos de toda a região. Para 

organizar esses materiais, foi formada uma Comissão para definir modelo e avaliar o material e as 



informações repassadas pelos municípios. A comissão foi formada pelos seguintes membros: 

Josimar Simonetti – Taió, Jaqueline Pesenti – Atalanta, Márcia Sapelli Kniess – Salete, Sinara R. 

Prim de Melo – Chapadão do Lageado, Juliete Largura – Pouso Redondo e Franklin Jadliczka – 

Ibirama. Em seguida, a coordenadora do colegiado, Márcia Sapelli pediu para os agentes 

encaminharem materiais de divulgação para divulgarem no estande do Vale Europeu no Parque Vila 

Germânica em Blumenau durante a oktoberfest. Na seqüência, Fábio Luis Farber, Analista de 

Turismo da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte - MTur/SC  fez uma explanação ao 

colegiado sobre o sistema CADASTUR. O CADASTUR é um cadastro dos prestadores de serviços 

turísticos, que tem o objetivo de reunir todos àqueles que estejam legalmente constituídos e em 

operação. O CADASTUR é executado pelo MTur, em parcerias com os órgãos oficiais de turismo. 

Sendo assim, a análise da documentação e a homologação do cadastro e conseqüente 

disponibilização do certificado são realizada pelos órgãos delegados nos estados. Fabio falou da 

importância do cadastramento desses estabelecimentos turísticos para o município e região e 

salientou que deve-se verificar com muita atenção todos os dados ao cadastrar o estabelecimento. 

Falou que são diversas as vantagens ao se cadastrar, sendo algumas delas: oportunidades de 

negócios e acesso a mercados nacionais ou internacionais, acesso as linhas de créditos junto aos 

bancos oficiais, oportunidade de qualificação por meio de programas e projetos oferecidos pelo 

MTur, credibilidade de que a empresa está formalizada e que está operando de acordo com as leis 

Brasileiras. Deverão ser cadastrados os meios de hospedagens, eventos, agência de turismo, 

restaurantes, cafeterias, bares e similares, parques temáticos, entre outros. Ao finalizar sua fala, 

Fábio esclareceu que é muito importante o cadastramento dos serviços turístico, tendo em vista 

todos os benefícios para o empreendimento bem como para o fluxo turístico no município. Fabiana 

sugeriu uma mobilização com os empresários a fim de mostrar a eles a importância do 

cadastramento do seu estabelecimento. Sendo assim, os agentes ficaram responsáveis em conversar 

com os empreendedores de seus municípios explicando sobre o CADASTUR. Na oportunidade foi 

marcada para dia dezenove do mês de novembro do corrente ano uma nova reunião com Fabio. O 

mesmo fará atendimento individual com empreendedores durante o dia e às dezenove horas do 

mesmo dia em local a definir será realizada reunião com todos os empreendedores para explicar 

detalhadamente o cadastro e sua importância. Para finalizar alguns agentes fizeram os convites dos 

eventos dos seus respectivos municípios. Fabiana agradece a participação de todos e encerra a 

presente reunião. Participaram dessa assembléia vinte e dois agentes representantes de quatorze 

municípios: José Boiteux, Ibirama, Witmarsum, Presidente Getúlio, Lontras, Presidente Nereu, Rio 

do Sul, Salete, Atalanta, Pouso Redondo, Chapadão do Lageado, Vidal Ramos, Trombudo Central e 

Rio do Oeste. 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. 

 


