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Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às nove 

horas da manhã nas dependências do Auditório Principal da AMAVI, foi 

realizada a última Assembleia Ordinária do COLTURISMO/AMAVI do ano de 

dois mil e quatorze. A ordem do dia dispôs dos seguintes assuntos: Recepção e 

café; avaliação das atividades realizadas no ano de dois mil e quatorze; plano 

de trabalho para dois mil e quinze;Apresentaçãoe andamentos dos trabalhos 

do Portal de turismo para aprovação dogrupo e discussão sobre o lançamento 

do Portal de Turismo Caminhos do Alto Vale e assuntos gerais. A coordenadora 

do Colturismo, Marcia SapelliKniess abonou as boas vindas a todos, passando 

a palavra a assessora de turismo da AMAVI, Fabiana Dickmann que desejou 

boa reunião a todos. Ao iniciar a Secretária de Turismo da cidade de Rio do Sul 

a Sra. Regina convidou os membros do colegiado para prestigiarem as 

atrações do Natal Mágico da cidade de Rio do Sul que será realizado no 

período de vinte e seis de novembro a trinta e um de dezembro de dois mil e 

quatorze. Regina também discorreu sobre o Pórtico que foi construído na 

Praça(centro de Rio do Sul) que será direcionado exclusivamente  centro de 

informações turísticas do município e região do Alto Vale. Pediu para que os 

agentes municipais de turismo enviem os materiais para divulgação. Em 

seguida foi realizado realizou-se avaliação das atividades desenvolvidas no 

corrente ano pelo COLTURISMO/AMAVI. Percebeu-se o forte trabalho que o 

colegiado vem fazendo na divulgação do turismo da Região do Alto Vale do 

Itajaí, pois as ações a seguir mostram a força, união, desempenho, dedicação 

e parceria do Colegiado em prol o desenvolvimento turístico da região. No ano 

de dois mil e quatorze foram realizados as seguintes ações: Festival 

Gastronômico; Identidade Visual (logo marca do colegiado de Turismo – 



COLTURISMO/AMAVI); Discussão sobre Lei TRAF – Lei do Turismo Rural na 

Agricultura Familiar; Capacitação para o setor de turismo com a parceria do 

SEBRAE; Seminário Regional de Turismo; Divulgação da Região nos grandes 

eventos; Inserção do turismo religioso do município de Salete em Roteiro de 

turismo; Apresentação do Plano Municipal de Turismo para execução nos 

municípios e logo marca Caminhos do Alto Vale oficializado com o Site 

Caminhos do Alto Vale. Para o ano de dois mil e quinze, o colegiado dará 

continuidade nas ações desse ano e elencará prioridades de cada município e 

trabalhará as prioridades para o desenvolvimento e fortalecimento turístico. 

Após, os responsáveis pela Agência Comunica e pelo Portal Caminhos do Alto 

Vale, senhores Erick Pereira e Jean Caetano fizeram uma breve explanação do 

site para que todos os membros do colegiado visualizassem e aprovassem o 

mesmo. O portal Caminhos do Alto Vale tem como objetivo mostrar as 

potencialidades turísticas da Região do Alto Vale do Itajaí nos mais diversos 

segmentos, como gastronomia, hospedagem, compras, roteiros, serviços, 

eventos e destinos. O portal será acessado pelo endereço eletrônico 

www.caminhosdoaltovale.com.br. O site foi aprovado por todos os membros do 

colegiado. Erick e Jean pediram para que os municípios enviem dados e 

informações dos eventos que serão realizados para divulgação no portal. Na 

oportunidade, convidaram todos os presentes para prestigiarem o Lançamento 

Oficial do Portal que será realizado no dia onze de dezembro do ano corrente, 

na Unidavi às dezenove e trinta horas. Pediram para mobilizar os prefeitos e 

Secretários de turismo para prestigiarem e conhecerem o portal bem como 

seus objetivos e funcionalidades. Para o lançamento haverá um roteiro 

formalizado e cadastrado,Roteiro de Natal – denominado A Magia do Natal no 

Alto Vale. Na ocasião Erick trouxe ao colegiado uma reinvindicação do 

secretário de Turismo do município de Alfredo Wagner: Gostariam que um dos 

atrativos turísticos do município (Parque Aquático Salto da Àguas) do município 

de Alfredo Wagner estivesse incluso nos roteiros do Caminhos do Alto Vale. 

Considerando que o município não faz parte da região da AMAVI, os membros 

do colegiado nesse momento não aceitaram a inclusão do município do portal. 

A sugestão dos membros foi a seguinte: Para que o município faça parte do 

portal o Prefeito da cidade deverá encaminhar uma solicitação ao Presidente 

da AMAVI pedindo a inserção do município de Alfredo Wagner na Associação 

de Municípios do Alto Vale do Itajaí/AMAVI. Após, Agentes de turismo fizeram 

http://www.caminhosdoaltovale.com.br/


convites para os eventos natalinos de cada município e assim encerrou a 

última reunião do ano. Em seguida, foi realizado o amigo secreto, onde alguns 

agentes participaram. Foi um momento de integração e alegria. Participaram 

dessa assembléia oito municípios, Agrolândia, Aurora, Lontras, Presidente Nereu, Rio 

do Sul, Taió e Vidal Ramos. 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 

presença anexada. 

 


