
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 vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às treze horas 

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

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

dispôs  dos  seguintes  assuntos:  Palestra:  “A  arte  de  gerenciar  sua  vida:  Como 

trabalhar  sonhos,  planejamento  e  metas  com Idemara  Ventura  Voltolini,  formação 

em SELF  COACH,  Serviço  Social  e  Especialista  em Saúde  da  Família;  Plano  de 

Trabalho Colturismo/ AMAVI 2016; Apresentação do resumo de atividades realizadas 

em 2015 e Assuntos Gerais. Ao iniciar a reunião, a Assessora de turismo da AMAVI, 

Sr.  Fabiana Dickmann deu as boas-vindas a todos os membros dos colegiados de 

turismo e cultura e mencionou acerca da grandiosa palestra que será ministrada pela 

Sr.  Idemara  Ventura  Voltolini,  que  palestrará  sobre  a  Arte  de  gerenciar  sua  vida. 

Idemara agradeceu a oportunidade de poder palestrar para um grupo tão seleto e de 

profissionais tão competentes que estão à frente dos trabalhos nas secretarias dos 

municípios da região. Idemara falou sobre sua formação, seu trabalho e a contribuição 

de sua fala para cada membro presente. Mencionou sobre os desafios que cada um 

têm  em  desempenhar  seu  papel  em  suas  funções.  Como  trabalhar  sonhos, 

planejamentos e metas. Após. Idemara propôs uma dinâmica entre os participantes, 

estimulando  a  interação  e  o  conhecimento  entre  a  equipe.  Enfatizou  sobre  a 

importância de assumir erros e responsabilidades. Ao final de sua palestra, Idemara 

diz:  “Devemos  descobrir  o  que  nos  movimenta  para  que  possamos  agir  com 

sabedoria”. Terminada sua palestra, os coordenadores dos colegiados de turismo e 

cultura fizeram a entrega de uma lembrança à palestrante destacando a importância 

da  sua  apresentação  para  os  desafios  do  dia  a  dia.   Após,  a  coordenadora  do 

colturismo/AMAVI Maria Aparecida Cristovam Souza desejou-lhe a todos os presentes 

uma ótima tarde de trabalho.  Em seguida,  Fabiana falou sobre o Planejamento de 

turismo e Cultura para o ano de dois mil e dezesseis. Falou que no próximo ano, o 



colegiado de cultura terá um profissional responsável que trabalhará juntamente com o 

colegiado  para  auxiliar  no  planejamento  e  desenvolvimento  das  ações  regionais. 

Fabiana então compartilha com todos os presentes o Plano de Ação para o ano de 

dois mil e dezesseis, com as seguintes ações:  Assessoria Técnica aos Municípios e 

demandas que surgirem; Auxiliar na Organização e Elaboração dos Planos Municipais 

de  turismo  com  os  municípios;  Trabalhar  o  artesanato  da  região;  Executar  as 

demandas  apresentadas   fora  do  plano  de  trabalho;  Visita  Técnica  de  Turismo; 

Capacitações  para  o  trade  Turístico  da  região  nas  diversas  áreas;  Promoção  e 

Divulgação  do  turismo  através  do  “Caminhos  do  Alto  Vale”,  fortalecendo  assim  a 

região  turística;  Realizar  reuniões  com o  trade  turístico  divididos  por  SDR com a 

finalidade  de  identificar   os  produtos  formatados  em  roteiros  integrados;  Boletim 

Eletrônico;  Realizar  a  5ª  Edição  do  Festival  Gastronômico  do  Alto  Vale  do  Itajaí; 

Elaboração e  comercialização de roteiros de turismo integrados nos vários segmentos 

que estão sendo trabalhados; Realizar Seminário de turismo com mostra de turismo; 

Desenvolver  uma  ação  cultural  regional  (a  definir);  Aplicar  nova  pesquisa  de 

desenvolvimento do turismo e do Portal Caminhos do Alto Vale e escrever e cadastrar 

nos  órgão patrocinadores  projeto  regional  de cicloturismo.  Destacou a  importância 

dessas ações para o desenvolvimento da região do Alto Vale do Itajaí. Fabiana falou 

que, em reunião com a Secretaria do Estado de Turismo, cultura e esporte (SOL), o 

coordenador  mencionou  acerca  da  regionalização  do  turismo.  Destacou  que  os 

municípios da região que terão interesse em fazer parte do mapa de regionalização do 

Estado, deverão cumprir alguns requisitos importantes até o mês de março do ano de 

dois mil e dezesseis. Fabiana fez saber a todos os presentes que o Estado de Santa 

Catarina  contará  com  mais  uma  região  turística.  A  solicitação  encaminhada  pelo 

colegiado de turismo e prefeituras com a Marca e denominação “Caminhos do Alto 

Vale” para a Secretaria de Estado de turismo, cultura e esporte foi deferida, segundo o 

secretário de Estado da cultura e turismo, Sr. Felipe Mello. Para a região do Alto Vale 

do Itajaí, uma região turística que a identifique como “Caminhos do Alto Vale” dará 

uma nova visão e mais autonomia para o desenvolvimento de projetos e trabalhos. Na 

oportunidade Fabiana falou que a partir do momento que caracterizar a nova região 

turística  denominada  “Caminhos  do  Alto  Vale”,  os  agentes  municipais  de  turismo 

deverão assumir ainda mais as responsabilidades e o comprometimento de fazer com 

que as ações planejadas sejam desenvolvidas concretamente, como por exemplo o 

Cadastur,  que  deverá  ser  realizado  pelos  empreendimentos  dos  municípios.  Em 

seguida, Fabiana apresentou um resumo das ações realizadas no ano de dois mil e 

quinze pelo colturismo/AMAVI: Quarta edição do Festival Gastronômico do Alto Vale 



do Itajaí,  com clínica Tecnológica “Bases de molhos e harmonização de massas”; 

Festival  de  Botecos;  Segunda  edição  do  Seminário  Regional  de  Turismo;  Visita 

Técnica para Urubici; Capacitação com Trade Turístico (capacitação e consultoria aos 

empresários oferecida pelo Sebrae); Capacitação para emissão de nota de produtor 

rural no turismo rural; Participação com stand na Fersul da marca turística “ Caminhos 

do Alto Vale”; Reuniões do Colegiado; Conclusão do Cicloturismo Vale Oeste; Portal 

Caminhos do Alto Vale com auxílios na montagem de roteiros turísticos,  banco de 

imagens e informações para o portal. Em sua apresentação, Fabiana destacou a frase 

“Juntos somos capazes de tornar a realidade para todos, o que antes era sonho de 

cada um”.  Com essa frase destacou a  importância  do trabalho em equipe para o 

desenvolvimento  da  região  do  Alto  Vale  do  Itajaí.  Para  dar  continuidade,  o  Sr. 

Marcesio Abreu, comercial e gestor de conteúdo do Portal Caminhos do Alto Vale, fez 

uma breve explanação sobre a estruturação do Portal Caminhos do Alto Vale. Solicitou 

que os agentes de turismo fiquem atentos as informações contidas no Portal e caso 

haja  informações  incorretas,  deverá  ser  comunicado.  Solicitou  aos municípios  que 

realizarão eventos natalinos, enviarem as informações para inserir no Roteiro Especial 

de  Natal.  Serão  realizados  dois  roteiros  turísticos  de  natal:  Um  dos  municípios 

inseridos no Portal e outro somente de estabelecimentos. Para finalizar, Fabiana e a 

coordenadora de turismo do colegiado agradeceram a todos pelo comprometimento, 

dinamismo, responsabilidade e engajamento nas ações realizadas no ano de dois mil 

e quinze. Em seguida, foi realizado o amigo secreto para confraternizar e comemorar o 

ano que está findando.  Participaram dessa assembleia de encerramento dezesseis 

agentes de turismo e cultura de onze municípios,  sendo eles:  Ituporanga,  Lontras, 

Aurora, Vidal Ramos, Presidente Nereu, Salete, Rio do Sul, Taió, Ibirama, Braço do 

Trombudo  e  Petrolândia.  Sem  mais  a  tratar,  encerra-se  a  presente  ata  que  vai 

assinada  por  mim Adriana  Pedroni  de  Melo,  segunda  Secretária  do 

COLTURISMO/AMAVI  e  por  todos  os  presentes,  conforme  consta  em  lista  de 

presenças anexadas.


