
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA  2016
Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – 

COLTURISMO - AMAVI

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às oito 
horas  e trinta  minutos,  nas Dependências  do Parque Universitário  Norberto 
Frahm, na cidade de Rio do Sul, foi realizado a Primeira Assembleia Ordinária 
do  ano,  do  COLTURISMO-AMAVI.  A  ordem  do  dia  dispôs  dos  seguintes 
assuntos:  Apresentação  das  propostas  para  a  “Quinta  Edição  do  Festival 
Gastronômico do Alto Vale do Itajaí- Empresas que apresentarão propostas: 
Agente  Comunica  e  Unimarca;  Eleição  da  coordenação  do 
COLTURISMO/AMAVI  2016;  Mapa  de  Regionalização  do  Turismo  – 
Procedimentos e Assuntos Gerais.  Ao iniciar a reunião, a coordenadora do 
colegiado, Sra. Maria Aparecida Cristovam Souza desejou um bom retorno à 
todos e  falou da importância dos temas da reunião.  A realização da quinta 
edição do festival gastronômico, lembrando que este já é uma marca da região 
e ajuda muito no desenvolvimento do setor. Mencionou também a importância 
da entrega da documentação no prazo para a Regionalização do turismo. “Essa 

é a chance dos municípios se cadastrarem para que, futuramente possamos acessar 

possíveis recurso para o turismo”, diz Maria. Após, Fabiana passa a apresentação 
para  as  agências  que apresentarão as  propostas  para  a Quinta  Edição do 
Festival  Gastronômico  do  Alto  Vale  do  Itajaí.  A  primeira  empresa  a  se 
apresentar  foi  a  Agencia Comunica,  tendo como seus representantes,  Jean 
Caetano  e  Erick  Pereira.  Apresentaram  suas  propostas  de  forma  clara  e 
inovadora.  Os  custos  para  cada  estabelecimento  participante  será  de 
oitocentos  e  cinquenta  reais,  com  número  mínimo  de  vinte  e  cinco 
participantes. Será incluso nesse valor, toda divulgação do estabelecimento em 
sites,  redes  sociais  e  mil  unidades  de  passaporte  para  o  turista.  Após,  a 
empresa Unimarca fez a sua apresentação. Representados pelos empresários 



César e Jonata, iniciaram suas apresentações mostrando o que irão oferecer 
de  divulgação  aos  estabelecimentos.  Cardápios  guias,  site,  redes sociais  e 
rádio serão os meios para a empresa divulgar o festival. Esta, fornecerá aos 
estabelecimentos  participantes  “tickets”  e  banner.  Já  o  município  que  tiver 
participante, também ganhará um outdoor para divulgação.  Os custos para 
cada estabelecimento participante será de quatrocentos e sessenta reais. Em 
seguida, os agentes municipais e empreendimentos participantes escolheram a 
empresa  que  deverá  fazer  o  material  de  divulgação  do  Quinto  Festival 
Gastronômico. Após vários pontos analisados nas duas propostas, os membros 
escolheram por três votos a dezenove, a empresa vencedora Unimarca. No 
momento  da decisão ficou claro  que a  proposta  apresentada deverá  sofrer 
modificações  e  alterada  conforme a  solicitação.  Para  realizar  as  alterações 
sugeridas,  foi  criada  uma  comissão  do  Festival  Gastronômico.  Farão  parte 
dessa  comissão  os  seguintes  agentes:  Marco  Aurélio  Rosar,  Camila  Boing 
Barni,  Maria  Aparecida  Cristovam,  Leilane  Karine  K.  W.  Kriger e  Fabiana 
Dickmann.  Na  sequência,  foi  realizado  a  eleição  da  coordenação  do 
COLTURISMO/AMAVI dois mil e dezesseis. A eleição foi de forma democrática 
e transparente. Alguns membros que faziam parte da coordenação dois mil e 
quinze  colocaram  seus  cargos  à  disposição.  Fabiana  solicitou  que  os 
interessados se manifestassem e por unanimidade foi aceita e eleita a nova 
coordenação  do  COLTURISMO/AMAVI  dois  mil  e  dezesseis,  ficando  assim 
constituída:  Coordenadora  Geral,  Maria  Aparecida  Cristovam  –secretária 
Municipal de Turismo do Município de Lontras; Vice – coordenadora, Adriana 
Pedroni  de  Melo  -  Agente  de  turismo  do  município  de  Presidente  Nereu; 
Secretária  Geral,  Luciana Ramos -  turismóloga  do  município  de  Presidente 
Getúlio;  Primeiro  secretário,  Marcus  Bauermann  Costa  –  Diretor  do 
departamento de turismo do município de Rio do Sul e segunda secretária, 
Camila Boing Barni – secretária de turismo e meio ambiente do município de 
Vidal  Ramos.  Após  formada  e  eleita  a  nova  diretoria,  Fabiana  falou  do 
comprometimento e responsabilidade da nova coordenação. Fabiana explanou 
sobre o processo de regionalização do Turismo para a região do Alto Vale do 
Itajaí e solicitou que os municípios organizem os materiais necessários para o 
processo.  Nesse  primeiro  momento,  os  documentos  necessários  são: 
Comprovante  do  órgão  responsável  pela  pasta  do  turismo  (secretaria, 
fundação, coordenação, departamento, diretoria, setor, gerencia, outros); Ter 



destinado dotação para o turismo na Lei Orçamentária Anual e Assinatura do 
Termo de Compromisso. Esses documentos deverão ser encaminhados para a 
Assessoria  de  Turismo  da  AMAVI  para  que  após,  sejam  encaminhados  a 
Secretaria de Turismo do Estado de SC.  Uma oportunidade grandiosa para 
que os municípios da Região do Alto Vale do Itajaí estejam contemplados no 
Mapa do turismo Brasileiro. Tratando-se dos assuntos gerais, Fabiana passou 
o calendário das reuniões ordinárias do ano e sugeriu que a última assembleia 
seja feita num município da região. Como alguns municípios se manifestaram, 
foi  realizado  um  sorteio,  ficando  a  cidade  de  Rio  do  Sul  responsável  em 
organizar a última assembleia do Colturismo do ano. As assembleias ordinárias 
do ano serão realizadas nas seguintes datas:  dezoito  de fevereiro;  sete de 
abril; dois de junho; quatro de agosto; seis de outubro e primeiro de dezembro. 
Fabiana mencionou acerca do III Seminário Regional de Turismo e a Feira de 
exposição do Turismo – Expotur. Falou que uma pequena comissão conversou 
a respeito do evento, seu planejamento e importância do mesmo para a região. 
O evento será realizado no Parque Universitário Norberto Franh na cidade de 
Rio do Sul nos dias vinte e oito e vinte e nove de julho do corrente. Solicitou 
aos presentes que, é importante a participação de mais agentes na comissão 
organizadora. Alguns agentes se manifestaram, ficando a comissão constituída 
pelas  seguintes  membros:  Vaniele  Weinrich,  Jaqueline  Pesente,  Maria 
Aparecida  Cristovam,  Marcus  Baermann  Costa,  Adriana  Pedroni  de  Melo, 
Márcia Sapelli Kniess, Luiz Alberto Costa da Silva e Fabiana Dickmann. Logo 
após, Erick Pereira, mostrou como ficou o novo site “Caminhos do Alto Vale”.  
Foi totalmente reestruturado recentemente, ficando mais prático, acessível e 
mais bonito. Falou da importância da divulgação dos atrativos no site, tendo em 
vista o grande número de acessos mensais. O Gerente de Turismo da ADR de 
Taió  sugeriu  a  formatação  do  Roteiro  de  Festas  Campeiras  –  rodeios- 
cavalgadas e exposições agropecuárias para a região. Estiveram presentes na 
assembleia  vinte  e  sete  agentes  municipais,  representantes  de  treze 
municípios,  sendo  eles:  Rio  do  Sul,  Ibirama,  Vidal  Ramos,  Taió,  Lontras, 
Salete,  Braço  do  Trombudo,  Agronômica,  Presidente  Nereu,  Presidente 
Getúlio,  Atalanta,  Chapadão  do  Lageado  e  Vitor  Meireles.  A  próxima 
Assembleia Ordinária desse Colegiado será realizada na AMAVI no dia cinco 
de novembro de dois mil e dezesseis. Sem mais a tratar, encerra-se a presente 
ata  que  vai  assinada  por  mim  Adriana  Pedroni  de  Melo,  membro  do 



COLTURISMO/AMAVI e por todos os presentes, conforme consta em lista de 
presenças anexadas.


