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Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, nas dependências do 

Auditório da AMAVI, realizou-se a segunda Assembleia Extraordinária do ano, do COLTURISMO-

AMAVI. A ordem da Assembléia dispôs dos seguintes assuntos: Decisões finais sobre Projeto 

Festival Gastronômico do Alto Vale do Itajaí e assuntos gerais. Para iniciar a Assessora de Turismo 

da AMAVI e coordenadora do Festival Gastronômico Fabiana Dickmann fez sua apresentação e 

chamou a frente o Secretário executivo da AMAVI Sr. Agostinho Senem e a Coordenadora do 

COLTURISMO Srª Marcia Sapelli Kniess. Fabiana Dickmann passou a palavra ao Senhor Agostinho 

que falou sobre a importância deste Festival para o Alto Vale e que todos os estabelecimentos 

participantes devem ter a preocupação em bem atender todos os seus clientes, apresentar o que foi 

oferecido no cardápio e ter a preocupação com o meio ambiente realizando a separação do lixo em 

seus estabelecimentos. Salientou ainda que está é a primeira vez que a AMAVI organiza e apoia um 

evento como este, mas que a assessoria de turismo tem a liberdade de auxiliar em que for preciso e 

estiver no alcance, desejando muito sucesso ao projeto. Márcia Sapelli Kniess agradece ao Senhor 

Agostinho, e fala da satisfação de estar à frente da coordenação do COLTURISMO/AMAVI, 

salientando que em 2012 esteve junto a Elizete Lenzi, Edson Fronza, Alberto Costa Silva e a 

Fabiana Dickmann na visita ao Consórcio de Turismo do Médio Vale para conhecer o Projeto junto 

ao gestor do Consórcio Sr. Ademir e que desde lá acredita e se põe a disposição em ajudar para que 

o mesmo seja um sucesso em nossa região. Edson Fronza complementa que esta união entre os 

municípios já nos mostra a força do grupo e que não vê os municípios trabalhando sozinhos e sim 

juntos somando as forças e juntando o que cada um tem de melhor a oferecer. Fabiana agradece a 

contribuição de todos e comenta sobre a importância de cada uma das falas anteriores e esta junção 

de forças se vê nos números de inscritos para o Festival que até às dez horas do dia doze temos 

vinte estabelecimentos inscritos mais que Lontras efetuou mais uma no horário de almoço e tem 

mais alguns interessados em se inscrever. O grupo por unanimidade decide que as inscrições sejam 

prorrogadas até sexta-feira dia quinze de março. Dando continuidade foi eleita a comissão 



 

 

organizadora do Festival, tendo a seguinte comissão: Um Coordenador representando a AMAVI: 

Fabiana Dickmann; Dois Agentes M. de Turismo, Márcia Sapelli Kniess e Joanna Pellizzetti; Dois 

empreendedores: Gilson José da Rosa e José Ricardo Clasen. Dando sequencia à pauta a Agencia 

Unimarcas inicia sua apresentação falando da logo, que havia sido escolhida a terceira opção na 

reunião anterior e permanece sendo esta. Joanna questionou quanto ao nome do Festival por 

estarmos inseridos na região turística do Vale Europeu sendo que o nome deveria contemplar isso. 

Fabiana explicou que o Festival que acontece no Médio Vale já tem o domínio do site como: 

Gastronomia Vale Europeu, por isso não podemos usar o mesmo nome, mais que estaremos usando 

a logo do Vale Europeu em todos os materiais de divulgação, o que foi acatado por todos. Jonata 

mostrou como será o layout do site do Festival e em seguida apresentaram as alterações do 

cardápio guia, porém este cardápio deverá seguir as cores do site com quatro anúncios por página e 

no formato de folhar. Foi optado não buscar patrocínio para esta primeira edição pelo curto espaço 

de tempo, a oferta do autor que a UNIDAVI fez só será aceita se a instituição der o mesmo pronto 

com a propaganda do Festival. Os banners foram escolhidos o tamanho 90 x 120, de lona. Fabiana 

agradece a participação e agora vamos dar andamento aos trabalhos de produção do material de 

divulgação para que a partir do dia quinze de abril possamos lançar o Festival Gastronômico do Alto 

Vale do Itajaí. Participaram dessa Assembleia Extraordinária os empresários interessados em 

participarem do Festival Gastronômico, convidados pelos Agentes de Turismo, dos municípios, 

Secretários e Agentes de Turismo dos municípios. 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 anexada. 

 

 


