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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA ASSOCIAÇÃO 

DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – COLTURISMO/AMAVI 

 

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, nas 

dependências do Auditório da AMAVI (anexo I), realizou-se a Primeira Assembléia 

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

assuntos: Cronograma de Atividades COLTURISMO para o corrente ano; Possível visita 

Técnica ao Caminho de Pedras e Estradas do Sabor; Programação para a quarta Edição 

do Festival Gastronômico do Alto Vale do Itajaí; Eleição para Nova Coordenação do 

COLTURISMO/AMAVI e Assuntos Gerais. Inicialmente a coordenadora do Colegiado de 

Turismo, Senhora. Márcia Sapelli Kniess deu as boas vindas a todos apresentando-se 

aos novos membros do Colegiado. Márcia iniciou falando sobre o turismo religioso e a 

possibilidade de buscar novos apoios para a inclusão de mais municípios do Alto Vale do 

Itajaí no Grupo de Turismo Religioso na região. Mencionou que no dia treze do corrente 

mês a nova coordenação agendará uma visita a secretaria de turismo do Estado a fim de 

consolidar parcerias e elencar ações prioritárias para o turismo do Alto Vale do Itajaí, 

estreitando caminhos entre secretaria de estado e região do Alto Vale com a tenacidade 

de buscar novos projetos. Após, a Senhora Fabiana Dickmann - assessora de turismo da 

Amavi deu as boas vindas, apresentando-se aos novos membros e passou a fala para o 

coordenador da Viacredi de Lontras, Jean Muriel que explanou sobre a Feira de 

Oportunidades que será realizada no município de Rio do Sul nos dias vinte e nove, trinta 

e trinta e um de maio de dois mil e quinze. A Feira de Oportunidades tem como objetivo 

integrar seus cooperados e aproximá-los do público, divulgando suas atividades para 

gerar novas possibilidades de negócios. A programação reserva uma agenda de 

formação empreendedora e de negócios, com cursos e palestras gratuitos, oferecidos em 

parceria com o SEBRAE.  Na oportunidade Jean propôs ao grupo, montar um stand do 

Colegiado divulgando o turismo do Alto Vale do Itajaí. Portanto, ficou definida a 



participação dos seguintes municípios: Taió, Salete, Presidente Nereu, Lontras, 

Presidente Getúlio, Ituporanga, Braço do Trombudo, Vitor Meireles, Santa Terezinha e 

Vidal Ramos (a confirmar). Esses deverão encaminhar material de divulgação para a 

Senhora Fabiana na AMAVI.  Após, os proprietários do site Agenda Alto Vale e Caminhos 

do Alto Vale, os Senhores Jean Caetano e Erick Pereira mostraram aos presentes, a 

quantidade de acessos do site “Caminhos do Alto Vale”. Os administradores do site 

mostraram os registros em números de: visitas realizadas, despesas, acessos, páginas 

visualizadas, acesso ao portal via facebook e email marketing. Na oportunidade, Fabiana 

pediu para que os agentes de turismo tenham a colaboração e responsabilidade de 

enviarem as matérias e fotos para inserção no site, principalmente os municípios que não 

possuem atrativos turísticos cadastrados no site da Fecam e Município. Jean e Erick 

divulgaram os próximos roteiros, sendo: Páscoa, Religioso e Festival de Vôo livre que 

será realizado no município de Rio do Sul. Os próximos roteiros serão realizados no 

transcorrer do ano. Um dos questionamentos surgidos por membros do colegiado foi a 

inserção de banners de publicidade de atrativos que não fazem parte dos Caminhos do 

Alto Vale no site. Diante de vários questionamentos e sugestões definiu-se que, os 

administradores poderão inserir o banner de propaganda desde que seja alterada a 

palavra Publicidade por “Possibilidade”, dessa forma dando total ênfase a divulgação 

turística “Caminhos do Alto Vale”. Os administradores solicitaram que os agentes de 

turismo dos municípios sejam multiplicadores na divulgação do site e que conversem com 

os empresários para possíveis inserções dos estabelecimentos. Joanna Pellizzetti sugeriu 

que a AMAVI através do valore repassado das prefeituras repasse mensalmente o valor 

de cem reais para os administradores fazerem à manutenção do site Caminhos do Alto 

Vale. Em seguida, Fabiana mostrou e solicitou aprovação do calendário de assembléias 

do ano de dois e quinze do COLTURISMO/AMAVI, ficando assim instituído: Cinco de 

março, sete de maio, dois de julho, três de setembro, cinco de novembro e assembléia de 

encerramento dia três de dezembro de dois mil e quinze, sendo sempre as quintas-feiras 

no período matutino. Posteriormente, Fabiana falou sobre os eventos que serão 

realizados pelo Colegiado de Turismo no ano de dois mil e quinze, sendo: Discussão 

sobre Lei TRAF – Lei que regulamento o Turismo Rural na Agricultura Familiar. Nesta, 

serão explanados os benefícios aos agricultores que oferecem o turismo rural, através 

dos serviços por eles oferecidos. Com a aprovação da Lei Traf Municipal, o agricultor 

poderá fornecer Nota Fiscal aos turistas sem perder os direitos de agricultor e também 

pagará menos imposto dos produtos. Na oportunidade, a Diretora de Turismo de Rio do 



Sul, a Sr. Joanna Pellizzetti mencionou que em reunião com a Secretaria Estadual da 

Fazenda e Acolhida na Colônia pediram para esperar para aprovação da Lei Traf 

Municipal, tendo em vista algumas alterações e mudanças na Lei Estadual. Já o Assessor 

de Turismo Fábio Sidney Thiesen sugeriu que AMAVI marque uma reunião com 

Secretaria Estadual da Fazenda para que este órgão possa trazer informações e 

esclarecimentos sobre a retirada de bloco de notas para os agricultores que trabalham 

com turismo rural. Outro evento do Colegiado para dois mil e quinze é o Seminário 

Regional de Turismo previsto para acontecer no mês de agosto do corrente;  Quarto 

Festival Gastronômico do Alto Vale do Itajaí previsto para ser realizado entre os meses de 

junho à setembro de dois mil e quinze. Fabiana pediu para os Agentes Municipais 

convidarem os estabelecimentos dos municípios que irão participar do Festival para a 

reunião que já está agendada para o dia doze de março do corrente, às quatorze horas 

nas dependências da AMAVI; Será realizado uma visita técnica com Agentes Municipais 

de Turismo e empresários do ramo de turismo para a cidade de Urubici no mês de maio. 

Após, a diretora de turismo de Rio do Sul e o Diretor de turismo de Presidente Getúlio, 

explicaram sobre a roteirização do cicloturismo. Mencionaram que após terem a 

sinalização concluída, farão o lançamento do cicloturismo Caminhos do Alto Vale, 

formando um corredor de cicloturismo.  Na oportunidade, foram aprovadas algumas 

alterações feitas na logo “Cicloturismo – Caminhos do Alto Vale. Fabiana solicitou que os 

agentes municipais encaminhem para o setor de turismo da AMAVI o calendário de 

eventos. Será realizado brevemente, uma pesquisa de dados do turismo do Alto Vale, 

para que a AMAVI possua uma base de dados do turismo regional em números. Joanna 

Pellizzetti solicitou as agentes municipais materiais de divulgação dos municípios para 

colocar nos dois Portais Turísticos ( portais de informações turísticas da região) que serão 

inaugurados em breve na cidade de Rio do Sul.   Após, foi realizada a eleição da Nova 

coordenação do COLTURISMO/AMAVI. Fabiana apresentou aos membros do colegiado a 

diretoria atual e, após pediu para que os interessados em fazer parte da nova 

coordenação colocassem seus nomes a disposição. Assim sendo, Alguns agentes 

puseram seus nomes à disposição, tais como: Josimar Simonetti, Fábio Sidney Thiesen, 

Roberta Schmitt, Márcia Sapelli Kniess e  Sinara Regina Prim de Melo. Havendo 

concordância de todos os presentes, a nova coordenação do COLTURISMO/AMAVI ficou 

assim constituída: Coordenador Geral, Josimar Simonetti, Secretário Municipal de 

Desenvolvimento, turismo, indústria e Comercio do município de Taió, Vice coordenadora, 

Márcia Sapelli Kniess, Secretária Municipal de Turismo, indústria e Comércio do município 



de Salete, Secretária Geral, Sinara Regina Prim de Melo, Secretária de Turismo do 

município de Chapadão do Lageado, Primeira Secretária, Roberta Schmitt, turismóloga da 

cidade de Vitor Meireles e Segundo secretário, Fábio Sidney Thiesen, Assessor de 

Turismo do município de Vidal Ramos. Todos os presentes saudaram a nova 

coordenação do COLTURISMO/AMAVI com uma salva de palmas. Ainda nos assuntos 

gerais, a agente de turismo do município de Presidente Nereu convidou os presentes para 

prestigiarem a Primeira Etapa Catarinense de Turismo de Aventura que será realizada no 

município de Presidente Nereu nos dias quatorze e quinze de março de dois mil e quinze. 

Participaram dessa Assembléia sezessete secretários e agentes de turismo, 

representantes de treze municípios, sendo eles: Ituporanga, Lontras, Taió, Presidente 

Nereu, Salete, Presidente Getúlio, Vidal Ramos, Rio do Sul, Chapadão do Lageado, Vitor 

Meireles, Braço do Trombudo, Petrolândia e Santa Terezinha. A próxima Assembléia 

Ordinária desse Colegiado será realizada na AMAVI no dia sete de maio de dois mil e 

quinze. 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. 

 


