ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 2014
Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI
ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – COLTURISMO/AMAVI

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

“Anexo um” da AMAVI, realizou-se a Assembléia

Extraordinária, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs dos seguintes assuntos:
Recepção com café; Curso e consultoria para o segmento de turismo e gastronômico
oferecido gratuitamente através do SEBRAE – com Paulo César Sabbatini Rocha;
Informações e criação do Portal de Turismo Caminhos do Alto Vale do Itajaí – com Jean
Caetano; Avaliação de propostas recebidas para o trabalho consorciado dos Planos
Municipais de Turismo e levantamento dos municípios interessados em aderir os Planos
e assuntos gerais. Ao iniciar, a coordenadora do colegiado Sr. Márcia Sapelli Kniess
agradeceu a presença de todos e falou da importância dessa reunião extraordinária para
os andamentos das ações planejadas. A assessora de turismo da AMAVI também deu as
boas vindas, passando a palavra ao Senhor Paulo César Sabbatini Rocha da
coordenadoria Regional do Sebrae Vale do Itajaí que explanou sobre o projeto “
Avançando na Gestão de Micro e Pequenas empresas do Turismo Brasileiro”. Esse
projeto tem o objetivo de capacitar empreendedores que trabalham com os segmentos de
gastronomia, hospedagem e turismo, através de workshops, oficinas, curso e assessorias,
gratuitamente. O projeto irá contemplar vinte empresas da Região do Alto Vale do Itajaí,
com encontros de quatro horas contendo, palestras e oficinas. Relatório contendo
diagnósticos, guias de boas práticas de gestão; relatório contendo diagnóstico final com
avanços, publicação com os resultados obtidos, serão temas do projeto. Paulo solicitou
que os agentes mobilizem os empreendedores dos municípios, reforçando a importância
da participação dos empreendedores participantes do festival gastronômico, bem como os
demais empreendedores. A primeira palestra com empreendedores para conhecimento
do projeto será realizada no dia vinte e um de outubro do corrente às quatorze horas no

Parque Universitário Norberto Frahm. Em seguida, foram passadas as Informações sobre
a criação do Portal de Turismo Caminhos do Alto Vale do Itajaí – com Jean Caetano; A
criação do Portal de Turismo Caminhos do Alto Vale tem o objetivo de divulgar
informações detalhadas de cada estabelecimento cadastrado, mostrando na íntegra todos
os segmentos e potenciais turísticos da Região do Alto Vale do Itajaí através de uma
página virtual. Jean Caetano, juntamente com Erick Pereira ambos agentes de
comunicação, estão desenvolvendo o site de turismo, uma solicitação do Colegiado de
Turismo-COLTURISMO/AMAVI. O portal será totalmente gratuito para as prefeituras. Já
os empresários que desejarem divulgar seus estabelecimentos e serviços, deverão fazer
a adesão com a empresa, cuja mensalidade será o valor de sessenta e nove reais/mês.
Todas as informações repassadas aos administradores do site deverão ser sucintas e
completas. O portal terá a marca do Caminhos do Alto Vale , aprovada anteriormente
pelo Colegiado de Turismo. Porém, antes dos administradores inserirem a marca no site,
fizeram algumas alterações. Sendo assim, foi solicitado aos presentes se aceitariam as
alterações, sendo aprovado por todos os membros do colegiado. O portal foi apresentado
a todos os membros porem, foram sugeridas várias alterações. Dessa forma, Fabiana
Dickmann sugeriu a criação de uma Comissão Avaliadora para ajudar na construção do
site, informações e as alterações relacionadas a este portal. Ficou formada a seguinte
Comissão de Avaliação: Franklin Jedliczka – Ibirama, Joanna Pellizzetti – Rio do Sul,
Márcia Sapeli Kniess – Salete, Patrícia Ferreira – Agrolândia e Fabiana Dickmann –
Amavi. O site foi aprovado por todos os membros do colegiado e a marca Caminhos do
Alto Vale é a marca registrada do Turismo do Alto Vale do Itajaí. Em seguida, Fabiana
informou sobre o planejamento dos Planos Municipais de Turismo. Esses poderão ser
construídos coletivamente entre os municípios pertencentes à Amavi, sendo que, dessa
forma os custos serão minimizados, custando um valor de vinte e cinco mil reais para
cada município em média. As empresas orçadas foram SEBRAE, SENAC e REDETUR.
Para avaliar as propostas apresentas dos Planos Municipais de Turismo criou-se uma
Comissão, sendo formada pelos seguintes membros: Franklin Jedliczka – Ibirama,
Adriana P. de Melo – Presidente Nereu, Josimar Simonetti – Taió, Joanna Pellizzetti – Rio
do Sul e Fabiana Dickmann – Amavi. Os interessados em aderir e construir o Plano
Municipal de Turismo deverá informar a assessora de turismo Fabiana Dickmann. Já nos
assuntos gerais, foram destacados os seguintes assuntos: Os coordenadores da
Faculdade UNINTER fizeram uma breve explanação sobre os cursos oferecidos pela
instituição. Joanna Pellizzetti, da secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de

Rio do Sul, convidou os presentes para prestigiarem a vigésima Quinta Kegelfest – Festa
Nacional do Bolão que será realizada no município de Rio do Sul no período de seis a
doze de outubro de dois mil e quatorze. Na oportunidade o Secretário de Turismo e
Desenvolvimento de Taió – Josimar Simonetti fez o convite para prestigiarem o concurso
fotográfico “Clique Taió” e uma palestra sobre turismo pedagógico ministrado pela Srª
Anelise Falk Rosa coordenadora do projeto Viva Ciranda de Joinville, que será realizado
no dia quatorze de outubro do corrente, no Auditório da Câmara de Vereadores de Taió,
a partir das dezenove horas. Participaram dessa Assembleia dezenove agentes e
secretários, representantes de treze municípios, sendo eles: Rio do Sul, Trombudo
Central, Salete, Taió, Agrolândia, Lontras, Presidente Nereu, Santa Terezinha, Pouso
Redondo, Dona Emma, Ibirama, Presidente Getúlio e Chapadão do Lageado. A próxima
Assembléia Ordinária desse Colegiado será realizada no mês de novembro do corrente
com data e local a definir. 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 anexadas.

