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
Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às nove horas, nas
dependências do Auditório principal da AMAVI, realizou-se a Assembléia Ordinária do
COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs dos seguintes assuntos: FERSUL –
capacitação de turismo; guia de eventos religiosos; experiência de sucesso em roteiros
turísticos com Ademir Winkelhaus - Gestor do consórcio de turismo do médio vale –
CIMVI e assuntos gerais. A coordenadora do colegiado de turismo a senhora Márcia
Sapelli Knihs agradeceu a presença de todos e pediu para que os gestores
permanecessem até o final da reunião ordinária, tendo em vista que todos os assuntos
em pauta são de suma importância para o desenvolvimento das ações deste colegiado e
em seguida passou a palavra para a assessora de turismo. Fabiana Dickmann, assessora
de turismo da AMAVI também agradeceu a presença e falou sobre a Fersul – Feira
Multissetorial do Alto Vale do Itajaí que será realizada no período de quatorze à dezessete
de agosto do ano de dois mil e treze. O turismo terá um espaço exclusivo na feira para a
divulgação dos municípios da região do Alto Vale do Itajaí. Para tanto Fabiana solicitou
aos agentes de turismo que enviem à AMAVI até o dia nove de agosto material de
divulgação para colocar nas sacolas para divulgação.

Beto da AMPE falou sobre o

encontro estadual das AMPES que será realizado nos dias quatro e cinco de outubro do
corrente e neste encontro será realizado o seminário de turismo com o tema economia
criativa. Os interessados em participar do encontro deverão fazer suas inscrições com
Beto. Após, Fabiana fez saber que a coordenadoria do colegiado esteve reunida com a
Mitra Diocesana a fim de dar maior ênfase no turismo religioso da região do Alto Vale do
Itajaí. O objetivo dessa conversa é proporcionar aos municípios roteiros religiosos, como
as romarias, tendo em vista que alguns municípios já possuem atividades como estas, ou
seja, possui seu turismo religioso mais fortalecido. Fabiana pediu para que os agentes de
turismo formalizem esses roteiros para que possam ser divulgados com maior ênfase. Na
oportunidade os agentes entregaram os eventos religiosos contendo os eventos de

agosto até dezembro de dois mil e treze. Em seguida, Fabiana apresentou o Senhor
Ademir Winkelhaus - Gestor do consórcio de turismo do médio vale – CIMVI que iniciou
sua conversa falando sobre a importância do planejamento de turismo nos municípios
para que os mesmos obtenham resultados positivos e concretos. É muito importante o
papel do agente de turismo nessas ações e é muito importante que cada um deixe a sua
marca efetivando essas ações. Ademir falou sobre a estruturação do turismo da região do
Vale Europeu, região esta que já se destaca por seu turismo regionalizado e muito bem
estruturado. Falou que para estruturar a regionalização é de suma importância inserir nos
roteiros os atrativos mais atraentes e diferenciados de cada município, fortalecendo a
região em sua totalidade. Vários agentes relataram situações, fatos e experiências das
cidades para que o palestrante pudesse auxiliar com sua experiência no ramo. Por fim
Fabiana e Beto falaram sobre o planejamento da feira da agroindústria prevista para maio
de dois mil e quatorze. Participaram desta assembléia vinte agentes de turismo
representantes de quatorze municípios. 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.

