ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2019

Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI
IGR - CAMINHOS DO ALTO VALE
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ –
COLTURISMO/AMAVI

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e
quarenta e cinco minutos da manhã, com recepção nas dependências da Prefeitura
Municipal de Presidente Nereu e seguindo para a propriedade Sítio Vida Nova na mesma
cidade, foi realizado a Assembleia Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem da
Assembleia dispôs dos seguintes assuntos: Abertura da Assembleia pelo Sr. Amadeu
Gonçalves – coordenador deste colegiado e representante da IGR; Aprovação do
Calendário de assembleias ordinárias 2020; Plano de trabalho 2020; Avaliação da
FESTURIS e do Roteiro Integrado entre os municípios de Lontras e Presidente Nereu e
assuntos gerais. Ao iniciar, o secretário municipal de turismo de Presidente Nereu Aurino
Piu Ventura Júnior e a Agente de Turismo e membro da coordenação do colegiado, Adriana
Pedroni de Melo, recepcionaram os agentes e secretários de turismo na Prefeitura
Municipal de Presidente Nereu com um delicioso café. Após, todos deslocaram-se para a
Propriedade do Sítio Vida Nova na localidade de Barrinha, onde foi realizado a assembleia
ordinária. Ao chegar, os proprietários do Sítio recepcionaram e acolheram os membros
deste colegiado. A Sra. Luzia Cuzik contou brevemente como iniciaram seu projeto de
turismo e como este vem se consolidando. Já o Sr. Luiz Gonçalvez explanou sobre os
diversos livros em que o sítio está inserido, bem como a trajetória de sucesso do Sítio Vida
Nova. Em seguida, os membros deslocaram-se para a sala de reuniões preparada pelos
proprietários. Lá, deu-se início a assembleia ordinária. A Assessora de turismo da AMAVI,
Fabiana Dickmann cumprimentou a todos, chamando a frente o coordenador do colegiado,
Sr. Amadeu e a anfitriã e membro da coordenação do colegiado, Sra. Adriana que deram
as boas-vindas a todos. Amadeu falou da importância das reuniões serem em locais
diferentes pela oportunidade em conhecer novos atrativos turísticos. Já Adriana falou da

grata satisfação e alegria em receber este colegiado no município de Presidente Nereu,
destacando os atrativos existentes no município. Seguindo, Fabiana mostrou o calendário
de assembleias ordinárias para o ano de dois mil e vinte e na oportunidade definido que
serão três assembleias itinerantes e três realizadas nas dependências da AMAVI aprovado
por todos os membros. Segue calendário de assembleias ordinárias Colturismo para o ano
de dois mil e vinte, podendo sofrer alterações caso necessário: Dezenove de fevereiro;
Primeiro de abril; Três de junho; Cinco de agosto; Sete de outubro e Dois de dezembro.
Logo, Fabiana explanou o Plano de Trabalho para o ano de dois mil e vinte: Festival
Gastronômico; Seminário integrado de Turismo e Cultura; Continuidade dos Roteiros
Integrados; Material de divulgação dos municípios integrantes a Amavi e Visita técnica ao
Consorcio de Turismo da AMFRI em Itajaí. Outrossim, Adriana, agente de turismo de
Presidente Nereu, fez uma breve avaliação de sua participação na FESTURES – Feira
Internacional de Gramado, onde a mesma participou junto ao estande da SANTUR para
divulgação do Roteiro Turístico Integrado denominado “Caminhos das Emoções e
Sensações” juntamente com o município de Lontras. Adriana falou sobre a importância da
Região Caminhos do Alto Vale e o roteiro estarem sendo divulgado num evento de tamanha
proporção. Falou sobre o momento de explanação do roteiro na íntegra e a experiência de
abordagem com as operadoras que trabalham com turismo e roteiros. Na oportunidade
também avaliou sobre o material de divulgação. “Como foi nossa primeira divulgação em

roteiros num evento tão amplo, pecamos no material de divulgação””, falou Adriana. Este
foi um dos pontos observado para melhoria. Como assuntos gerais, Fabiana contou a
experiência do Prêmio Nacional de Turismo a qual foi vencedora. Fabiana conquistou o
primeiro lugar a nível nacional com o projeto Caminhos do Campo, projeto este que
incentiva e valoriza a atividade turística do trabalhador rural. Agradeceu imensamente
todos os colegas pelo auxílio na votação popular pela internet. Uma alegria imensurável,
pois este prêmio representa muito para a Região Caminhos do Alto Vale, para Fabiana e
para todas as famílias inseridas nesse projeto. Fabiana pediu auxílio para a votação ao
Prêmio Beto Carreiro de Excelência, sendo que a Região Caminhos do Alto Vale esteve
representado com algumas cidades e atrativos turísticos. Na oportunidade, sugeriu-se e
acatou-se por todos os membros presentes que deverá ocorrer uma pré-seleção entre os
atrativos destaques na Região Caminhos do Alto Vale, para que após, possam ir a votação
no prêmio. Brevemente, Fabiana sugeriu que o colegiado de turismo organize um evento
denominado “Premio Regional de Turismo” para incentivar ainda mais o desenvolvimento
turístico da Região Caminhos do Alto Vale. Após a assembleia, o grupo visitou o Caminho
das Sensações, cuja proposta era sentir os mais variados tipos de sensações e emoções
no decorrer do caminho. Após, visitou-se a Casa histórica com objetos vindos dos mais

variados países. Logo, serviu-se o almoço totalmente orgânico e colonial. Para finalizar a
programação, o grupo realizou o amigo secreto. Participaram dessa assembleia onze
agentes de turismo de dez municípios, sendo eles: Agrolândia, Agronômica, Braço do
Trombudo, Dona Emma, Lontras, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu,
Trombudo Central e Rio do Sul. Sem mais a tratar, encerrou-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.

