
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2016
Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 
TURISMO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 

– COLTURISMO - AMAVI

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e 
trinta  minutos,  nas  dependências  da  AMAVI,  na  cidade  de  Rio  do  Sul,  foi  
realizada  a  Assembléia  Geral  Extraordinária,  do  COLTURISMO-AMAVI.  A 
Coordenadora  Geral  do  Colegiado,  a  Assessora  de  Turismo  da  AMAVI, 
Fabiana Dickmann deu inicio à reunião seguindo a pauta do dia: Nova Região 
Turística Caminhos do Alto Vale – (Passos para consolidação e divulgação); 
Projeto  para  definição  de  Roteiros  na  região; Seminário  de  Turismo  e 
EXPOTUR; Assuntos gerais. Fabiana informou que, dos vinte e oito municípios 
do  Alto  Vale,  vinte  e  dois  enviaram  a  documentação  necessária  para  o 
Ministério  do  Turismo.  Todos os  municípios  que enviaram foram aprovados 
pelo  Ministério  conforme  já  se  esperava  pois  desta  vez  o  importante  era 
mostrar interesse em participar, sendo que a próxima vez em que for atualizado 
o Mapa de Regionalização do Turismo no Brasil,  os municípios que não se 
encontravam adequados, deverão cumprir as exigências ou serão retirados do 
Mapa.  Na  quarta-feira,  dia  vinte  e  sete  de  abril,  o  Conselho  Estadual  de 
Turismo aprovou  a  Região  Turística  Caminhos  do  Alto  Vale  e  outras  duas 
novas região turísticas no Estado. Fabiana pediu aos agentes de turismo  muita 
dedicação  no  sentido  de  organizarem  a  atividade  nos  municípios  e 
apresentarem roteiros, produtos e serviços turísticos que possam promover a 
Região Turística Caminhos do Alto Vale, especialmente para a EXPOTUR que 
acontece nos dias vinte e nove e trinta de julho. Na sequência foi mostrado o 
vídeo de uma reportagem veiculada na RBA TV sobre a nova Região Turística. 
O  comentarista  da  reportagem  ressaltou  a  importância  de  os  governantes 
entenderem  que  o  turismo  é  uma  atividade  rentável  e  que  movimenta  a 
economia local quando bem organizada. Segundo ele, as prefeituras precisam 



criar  Secretarias  específicas,  melhorar  o  atendimento,  aprender  com locais 
onde o turismo é forte. Mas é preciso entender que as prefeituras não devem 
ser vistas como “mães” que prestam favores e realizam tudo sozinhas. Muito 
pelo contrário, o turismo só funciona quando o poder público sabe o seu papel, 
quando  a  iniciativa  privada  sabe  o  papel  dela  e  quando  a  comunidade  se 
envolve e se apropria do assunto. Fabiana enfatizou que as prefeituras e os 
responsáveis pelo turismo nos municípios precisam entender que sua função é 
dar apoio, orientar, dar suporte, buscar informações, reunir o trade para que 
estes  se  envolvam  e  executem  o  trabalho  necessário  para  que  seus 
empreendimentos ofereçam os produtos e serviços adequados e exigidos pelos 
turistas. Em seguida, a agente e Diretora de turismo de Presidente Getúlio, 
Vaniele Weinrich, juntamente com a Agente de turismo Luciana Ramos e a 
Bióloga  Ana  Lúcia  Bittencourt,  ambas  de  Presidente  Getúlio,  fizeram  uma 
apresentação  sobre  o  trabalho  que  vem desenvolvendo  em seu  município, 
mostrando  que  com  muito  trabalho  e  dedicação  é  possível  envolver  a 
comunidade nas ações, fazendo com que esta se interesse e comece a  gostar 
cada vez mais de seu município. Se a população se sente bem e gosta da 
própria cidade fica mais fácil  desenvolver ações para organizar e planejar a 
atividade  turística.  Fabiana  comentou  que  vem  acompanhando  através  do 
facebook  todas  as  ações  realizadas  por  Presidente  Getúlio  e  considera 
fundamental  que  todos  os  agentes  de  Turismo  do  Alto  Vale  comecem  a 
movimentar seus municípios e realizem ações parecidas. O Departamento de 
Turismo  de  Presidente  Getúlio  se  colocou  a  disposição  para  ajudar  os 
interessados. Logo depois, Jean Caetano da empresa Agente Comunica falou 
sobre  a EXPOTUR, um evento  de grande importância para a nova Região 
Turística e que servirá de vitrine para nosso produtos e serviços, onde a grande 
responsabilidade dos agentes de turismo é mostrar a força desta atividade em 
nossa região. Nosso potencial turístico será divulgado no evento através dos 
roteiros  que  deverão  ser  criados.  Serão  oferecidos  passeios  e  outros 
entretenimentos aos participantes. Estarão disponíveis vinte e quatro standes, 
sendo vinte deles no tamanho de quatro metros quadrados a um custo de 
trezentos reais cada, e quatro standes de vinte e quatro metros quadrados a 
um custo de dois mil reais cada. Os valores poderão ser parcelados até julho.  
Luiz Alberto da Silva, Executivo da AMPE, sugeriu que os agentes envolvam 
mais os empreendedores dos seus municípios e, inclusive, tragam-nos para as 



reuniões. Marcos B. Costa, agente de Turismo de Rio do Sul lembrou à todos 
que durante a EXPOTUR os expositores poderão comercializar seus produtos 
e  serviços.  Fabiana  disse  que  estabelecerá  um  diálogo  com  a  Vigilância 
Sanitária e Cidasc para que não haja problemas com esta comercialização, 
porém,  lembrou que o  local  do  evento  é um estabelecimento  de ensino  e, 
portanto,  não  poderão  ser  comercializadas  bebidas  alcoólicas.  Sobre  as 
apresentações folclóricas ficou decidido que o Colegiado de Cultura deverá 
fazer  a  programação.  A  comissão  de  organização  da  EXPOTUR  está 
selecionando cases de sucesso do Caminhos do Alto Vale para valorizar os 
empreendimentos  locais,  além  destes,  acontecerá  outros  dois  Cases  de 
empreendimentos  do  Estado.  Jean  falou  sobre  a  criação  da  marca  e  a 
metodologia que será utilizada para chegar a identidade visual.  Mostrou um 
vídeo sobre a criação da identidade visual de Florianópolis e finalizou dizendo 
que será um trabalho muito importante e que exigirá a dedicação e esforço de 
todos,  pois  o  objetivo  é  apresentarmos  esta  identidade  visual  durante  a 
EXPOTUR.  Estiveram  presentes  na  assembléia  22  agentes  municipais, 
representantes de 15 e municípios, sendo eles: Agrolândia, Atalanta, Aurora, 
Dona Emma, Ibirama, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do 
Sul,  Salete,  Santa Terezinha,  Taió,  Trombudo Central,  Vidal  Ramos e Vitor 
Meireles.  Além  da  Assessora  de  Turismo  e  Cultura  da  AMAVI,  de  2 
representantes da AMPE e 2 representantes da empresa Agente Comunica. 
Sem  mais  a  tratar,  encerra-se  a  presente  ata  que  vai  assinada  por  mim, 
Luciana Ramos, Secretária do COLTURISMO/AMAVI e por todos os presentes, 
conforme consta em lista de presenças anexadas.


