
 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA  2015 

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 sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às oito horas e 

trinta minutos, nas Dependências do Auditório da AMAVI, foi realizado a 

segunda Assembleia Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem do 

dia dispôs dos seguintes assuntos: Recepção e café; Abertura com o 

Presidente da AMAVI Sr. Nilson Francisco Stainsack e o coordenador do 

COLTURISMO Sr. JosimarSimonetti; Regionalização do Turismo – Secretaria 

de Estado de Turismo, Cultura e Esportes – Diretora de Políticas Integradas do 

Lazer – Simone Cristina Vieira Machado; Apresentação do site 

www.placetur.com.br – Sr. ValsirToldi; Recados sobre a Visita Técnica a 

Urubici e Assuntos Gerais. Ao iniciar, o coordenador do colegiado 

JosimarSimonetti deu as boas-vindas aos agentes presentes, agradecendo a 

presença de todos. O Presidente da AMAVI Sr. Nilson cumprimentou a todos e 

falou da importância desse colegiado para o andamento das ações do turismo 

para a região do Alto Vale do Itajaí. Que o planejamento e as ações 

executadas nos municípios deverão ser divulgados com bastante evidência. 

Falou sobre a viagem de Prefeitos à Portugal as observações e experiências lá 

vivenciadas, principalmente na categoria Turismo. Citou, firmar parceria com 

uma cidade da Itália para realização de intercambio turístico. Na oportunidade 

o Sr. Nilson em nome da Amavi e do COLTURISMO/AMAVI, entregou a 

Diretora de Políticas Integradas do Lazer Srª. Simone Cristina da Secretaria do 

Estado de Turismo, Cultura e Lazer um ofício solicitando a criação da 11ª 

http://www.placetur.com.br/


região turística com os 28 municípios da Região do Alto Vale do Itajaí que hoje 

fazem parte da região turística do Vale Europeu, ou seja, busca-se a 

REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO. Com a regionalização, o Alto Vale do Itajaí 

tornar-se-á independente para executar suas ações turística de forma regional. 

Sr. Simone mencionou que levará a solicitação junto ao estado para dar 

encaminhamento ao pedido, e mencionou também da possibilidade do 

desligamento tornar-se possível. Falou da importância do Estado fazer contato 

com os municípios para saber e identificar as ofertas turísticas e culturais de 

cada município da Região. Em seguida, Sr. Simone solicitou que os membros 

fizessem uma breve apresentação de seus municípios, potencialidades, 

atividades desenvolvidas e demais atrativos que identifica o município. Falou 

também que torna-se evidente o trabalho dos municípios das regiões que 

atuam em forma de colegiado. Esse, evidencia suas organizações, suas 

proximidades e conhecimentos, pois o desenvolvimento dos trabalhos são 

diferenciados, menciona Simone. Igualmente, Simone fala da importância dos 

agentes e secretários de turismo participarem da reunião com a Secretaria de 

Estado do Turismo, Cultura e Lazer sobre o Fortalecimento da Política de 

Segmentação Turística dos GTs que será realizada na cidade de Blumenau no 

dia vinte de maio do corrente. Importante os municípios integrarem os grupos 

de GTs. Simone menciona “ Os GTs acontecem quando tem vários municípios 

se organizando para determinado segmento e, após manifesta seu interesse 

para a secretaria de estado”. Esses grupos são formados a partir da 

necessidade de fomentar, planejar e estruturar os segmentos turísticos do 

Estado, de modo a contribuir para o direcionamento adequado na realização 

das ações relativas aos segmentos. Neste momento, o Estado está em fase de 

elaboração dos GTs de Gastronomia e Enoturismo. Simone mencionou sobre o 

CADASTUR, credenciamento de guias locais e estabelecimentos. Solicitou que 

os agentes mobilizem os empresários para cadastrarem seus 

estabelecimentos. Em seguida, a Sr. Fabiana Dickmann, assessora do 

COLTURISMO/AMAVI relatou que no ano anterior foi realizado capacitação e 

cadastros na região do CADASTUR. Fabiana questionou sobre a 

Regionalização Turística, tendo em vista que dos vinte e oito municípios que 

compõem a AMAVI, somente quatro deles estão no mapa de regionalização. 



Não há esclarecimentos dos critérios usados para essa seleção. Dessa forma 

para os municípios que não estão inseridos, ficará mais difícil a aprovação dos 

projetos nos segmentos turísticos, culturais e esportivo do governo estadual, 

sendo que no edital dos projetos estão mencionados como avaliação, a 

inclusão do mesmo no mapa de regionalização. Diante disso, Simone falou que 

a Secretaria de Estado está verificando essa situação. Atualmente, a secretaria 

de Estado trabalha com os seguintes eixos de programa: Segmentação 

turística; Roteirização Turística, Cadastur; Qualificação Profissional e 

Empresarial; Infraestrutura Turística e SC Rural. Simone falou para os 

municípios cadastrarem projetos no SIGEF até o dia vinte e dois de maio do 

corrente, pois o governo do estado abriu editais para propostas nas áreas de 

turismo, cultura e esporte e na oportunidade solicitou que os responsáveis 

pelasinscrições das propostas assistem a videoconferência do SEITEC que 

será realizado no dia doze de meio, mostrando o passo a passo de como 

inscrever o projeto no site da SOL. Outrossim, o Sr. Valdis apresentou o site 

PLACETUR, e todas as funcionalidades do mesmo. É um site prático e de fácil 

manutenção, sendo que os próprios agentes poderão cadastrar seus atrativos 

turísticos e culturais. Após, alguns agentes fizeram convites dos eventos de 

seus municípios. Fabiana passou os últimos detalhes sobre a Visita técnica de 

Urubici. Participaram dessa Assembléia vinte e um secretários e gestores de 

turismo, representantes de quatorze municípios, sendo eles: Vidal Ramos, 

Ituporanga, Rio do Oeste, Braço do Trombudo, Rio do Sul, Taió, Salete, 

Atalanta, Lontras, Jose Boiteux, Presidente Nereu, Chapadão do Lageado, 

Mirim Doce e Presidente Getulio.  A próxima Assembléia Ordinária desse 

Colegiado será realizada na AMAVI no dia sete de maio de dois mil e quinze. 

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 anexadas. 

 

 


