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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA ASSOCIAÇÃO 

DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – COLTURISMO/AMAVI 

 
Aos seis dias do mês de junho 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 com 

café; Explanação sobre a segunda edição do Festival Gastronômico do Alto Vale do Itajaí; 

Projeto de conscientização sobre Turismo e Cultura nas escolas com Silvana Sacani e 

Carlos Filagrana – Turismólogos; FERSUL – Capacitações de turismo com Cléber Andrei 

Seemann Stassum – secretário executivo da ACIRS e assuntos gerais. Para iniciar a 

assembléia a coordenadora do colegiado a Senhora Márcia Sapelli Kniess deu as boas 

vindas a todos os membros que após passou a palavra a Fabiana Dickmann- assessora 

de turismo da AMAVI para dar início às atividades do dia.  Primeiramente Fabiana 

convidou o Senhor, Alcides Fiamoncini Gerente de turismo e esportes da SDR de Rio do 

Sul para falar das atividades que a secretaria de desenvolvimento regional desenvolve na 

área de turismo bem como a parceria da mesma para com os município pertencentes a 

AMAVI. Após, o Sr. Cléber Andrei Seemenn Stassum - secretário da Associação 

Comercial e Industrial de Rio do Sul explanou sobre a Feira Multissetorial do Alto Vale do 

Itajaí - FERSUL que se realizará entre os dias quatorze à dezessete de agosto de dois mil 

e treze. Esta conta com exposições, comercializações e várias oficinas na área de 

turismo. Cléber falou da importância da participação dos interessados nas oficinas. Em 

seguida, Fabiana fez uma breve explanação do festival gastronômico para os novos 

membros onde o grupo passou a deliberar as atividades para a próxima edição do 

festival. Ficou definido para o dia dezessete de junho às quinze horas no auditório da 

AMAVI uma reunião de avaliação com os empresários participantes da primeira edição do 

festival e agente de turismo dos vinte e um municípios participantes. Já no dia vinte e 

cinco de junho às quatorze e trinta horas está marcado uma reunião com os novos 

participantes do Festival Gastronômico. Outra questão em evidencia foi o material de 

divulgação que por unanimidade os membros decidiram que deverá permanecer o mesmo 



folder somente com alguns ajustes como nome do estabelecimento, cidade e contato 

mais visível. Também será mantido o mesmo modelo de inscrições. Fabiana sugeriu uma 

enquête no site do festival para saber o número de pessoas que visitaram os 

estabelecimentos durante o festival para que futuramente o mais visitado possa ser 

premiado, motivando demais estabelecimentos a participarem e também falou da 

importância dos próprios estabelecimentos e agentes de turismo divulgar o festival. Em 

seguida, aconteceu à explanação Projeto de conscientização sobre Turismo e Cultura nas 

escolas com Silvana Sacani e Carlos Filagrana – Turismólogos, projeto este que tem 

apoio do governo do Estado de Santa Catarina e tem como objetivo a sensibilização das 

crianças e o conhecimento da cultura e o turismo do município e região onde vivem. A 

explanação foi realizada com o objetivo dos agentes de turismo levar ao conhecimento 

das secretarias de educação para que as mesmas se interessem e aderem o projeto às 

escolas municipais e estaduais. O projeto contempla crianças na idade de primeiro ao 

quinto ano do ensino fundamental. Importante salientar que após as vivenciais realizadas, 

as crianças e escolas recebem o material didático para auxiliar em trabalhos e projetos 

futuros. Logo após Samira Rudolf – técnica regional da Acolhida na Colônia falou sobre o 

seu papel de técnica dentro da acolhida e as ações que serão realizadas com os 

associados. Para finalizar Fabiana deu ênfase aos assuntos gerais da pauta. Fabiana 

sugeriu que o colegiado elenca ações que poderão e deverão ser realizadas neste 

segundo semestre, tendo em vista oferta de um produto turístico do Vale Europeu, 

especificamente da Região do Alto Vale do Itajaí. Algumas sugestões de propostas foram 

elencadas, como: Roteiros Integrados por SDRs, turismo pedagógico e ciclo turismo. 

Após, Luiz Alberto Costa da Silva (Beto) falou sobre o trabalho da AMPE na Região do 

Alto Vale do Itajaí e enfatizou sobre a forma de divulgação do turismo tendo como 

exemplo a região turística de Joinvile. Beto falou da participação da AMPE e municípios 

na FERSUL que será realizada no município de Rio do Sul no mês de agosto. Falou da 

importância dos municípios enviarem material de divulgação para exposição, sendo que 

este evento recebe visitantes de todo o Brasil. O estande ficará exposto em frente ao 

Centro de Eventos Hermann Purnhagem. Fabiana agradece a participação de todos e 

encerra a presente reunião. Participaram dessa Assembléia vinte e nove pessoas 

representantes de quinze municípios: Trombudo Central, Rio do Sul, Chapadão do 

Lageado, Salete, Lontras, Petrolândia, Rio do Oeste, Agrolândia, Presidente Getúlio, José 

Boiteux, Presidente Nereu, Aurora, Agronômica, Braço do Trombudo, Pouso Redondo, 

Chapadão do Lageado. A próxima Assembléia Ordinária desse Colegiado será realizada 

na AMAVI no dia primeiro de agosto 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. 

 

 

 

 

 

 

 


