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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO 
DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – 

COLTURISMO – AMAVI

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às nove horas 

nas  Dependências  da  AMAVI,  na  cidade  de  Rio  do  Sul,  foi  realizada 

Assembléia Geral Ordinária, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs 

dos seguintes assuntos: Avaliação da Expotur e data para realização em 2017; 

Festivais  de  Gastronomia,  avaliação do atual  e  proposta  de novos festivais 

temáticos; Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional de Turismo do 

Caminhos  do  Alto  Vale;  Assuntos  Gerais.  O  Coordenador Geral  do 

COLTURISMO-AMAVI  Marcos  Bauermann  Costa  agradeceu  a  presença  de 

todos  e  deu  inicio  a  reunião.  A Assessora  de  Turismo  da  Amavi,  Fabiana 

Dickmann informou que ela e Marcos estiveram participando da reunião das 

Instâncias de Governanças das Regiões Turísticas ocorrida em Florianópolis, 

onde puderam se inteirar da situação de todas as Regiões e perceberam que o 

Caminhos  do  Alto  Vale,  apesar  de  ser  uma  Região  nova,  está  bem 

encaminhado. Na oportunidade o Secretário de Estado de Turismo sugeriu que 

fosse criada uma associação de turismo na Região visando ter uma estrutura 

adequada  para  buscar  repasses  financeiros.  Porém,  em  reunião  com  a 

Coordenação do COLTURISMO-AMAVI, os membros discutiram não considerar 

uma boa idéia visto que não seria possível a participação de representantes 

das prefeituras.  Por enquanto tudo permanece igual. Seguindo a pauta do dia, 

Marcos comentou que a avaliação feita da primeira edição da Expotur foi muito 

boa. Um evento bem organizado, com boas atrações e que de uma maneira 

geral  agradou  muito.  Os  agentes  de  turismo  dos  municípios  fizeram  suas 

avaliações e todos consideraram que foi uma vitrine para os expositores, pois 

todos  obtiveram alguma forma de retorno com sua participação,  sejam em 

forma de vendas, em forma de convite para outros eventos ou mesmo contatos 

para divulgação do seu produto ou empreendimento. O público presente nos 



dois dias de evento não foi muito grande, porém as pessoas que vieram se 

mostraram muito  interessadas em obter  informações sobre os municípios e 

seus  atrativos.  O  Colegiado  considerou  que  a  Expotur  é  uma  excelente 

ferramenta de divulgação e que os participantes da próxima edição devem se 

preparar neste sentindo, trazendo mais materiais impressos. Fabiana comentou 

que a Expotur foi um evento de grande importância para a Região Turística 

Caminhos  do  Alto  Vale,  uma vez  que  esta  havia  acabado  de  ser  criada  e 

precisava de visibilidade. Jean Caetano, da empresa Agente Comunica, disse 

que  a  próxima  edição  precisa  ter  um foco  maior  para  o  turismo,  inclusive 

buscando expositores que sejam de atividades exclusivamente turísticas. Ele 

entregou  uma  prestação  de  contas  do  evento,  mostrando  que  houve  uma 

receita de treze mil reais e uma despesa de treze mil seiscentos e doze reais e 

cinqüenta e sete centavos. Fabiana informou que a segunda edição da Expotur 

acontecerá na segunda semana do mês de julho, nos dias nove e dez. Ela 

pretende se reunir com os representantes da Acolhida na Colônia juntamente 

com Jean Caetano para apresentarem uma proposta para que comecem a 

participar  do  site  www.caminhosdoaltovale.com.br.  Dando  continuidade  a 

pauta, Fabiana mostrou-se bem decepcionada com o andamento do Festival 

Gastronômico deste ano. Segunda ela, alguns estabelecimentos participantes 

não estão dando descontos nos pratos ofertados. O preço é o mesmo todos os 

dias. Alguns não estão oferecendo os pratos conforme consta no material de 

divulgação.  Em  outros  casos,  os  pratos  são  servidos  juntos  com  o  Buffet 

normal  e  o  cliente  não  tem certeza  se  é  mesmo  o  prato,  se  está  mesmo 

recebendo desconto. Muitas sugestões foram dadas, porém nada foi decidido 

sobre como resolver  esta situação a javista  que está edição já  está sendo 

divulgada  desta  forma e  só  se  pode  reunir  o  grupo  participante  para  uma 

avialiação no final da edição e colocar os pontos levantado pelo colegiado e 

cliente. Fabiana disse que mais pra frente precisam se reunir exclusivamente 

pra tratar deste assunto. Marcos sugeriu que sejam criados três selos: gourmet, 

cultural  e  custo/beneficio.  Todos  acharam  a  idéia  ótima.  Fabiana  deu  a 

sugestão  de  criarem  festivais  temáticos,  como  o  Festival  de  Cucas,  por 

exemplo.  Todos  acharam a  idéia  ótima.  Foi  sugerido  que  sejam feitas  três 

etapas:  municipal,  por  ADRs  e  Final,  que  escolheria  a  melhor  cuca  do 

Caminhos do Alto Vale. O festival aconteceria durante um mês e no final deste 

período seria feita a seleção. A divulgação deve acontecer através de material 

impresso, site do Caminhos do Alto Vale, e cada estabelecimento receberia um 



quadro indicativo para colocar no balcão. Os agentes municipais sugeriram que 

o projeto seja preparado este ano, porém para ter inicio em 2017, visto que 

este ano por ser político e já estar no final de setembro, não haverá tempo 

hábil. Fabiana disse que também seria interessante desenvolver um Festival de 

Tilápias, mas que primeiro deverão desenvolver a idéia do Festival de Cucas. 

Ela enviará o esboço do regulamento para que todos possam ler e dar suas 

sugestões via email.  Sobre o Plano Regional  de Turismo, ela irá enviar por 

email dois modelos para que os agentes leiam com calma e atenção e dêem 

sugestões de como deverá ser desenvolvido o Plano Regional de Turismo do 

Caminhos do Alto  Vale.  Ela  também sugeriu  que os municípios  entrem em 

contato com a Santur para solicitar que insiram as informações de cada um, 

pois  a  Região  Turística  já  está  inserida  lá,  porém  apenas  três  municípios 

possuem informações visíveis e, mesmo assim, elas estão desatualizadas. Nos 

Assuntos  Gerais  foi  sugerido  que  os  agentes  de  turismo  se  aproximem  e 

apoiem  as  Associações  Comerciais  e  Industriais  que  possuem  núcleos  de 

turismo.  Esses  núcleos  ajudarão  muito  no  desenvolvimento  do  turismo  na 

Região. Fabiana informou que os municípios que já possuem núcleos estão se 

organizando para  participar  da Feira  de Turismo em Gramado. Também foi 

comentado sobre a situação do Roteiro de Cicloturismo nos municípios de Taió, 

Mirim Doce, Rio do Campo, Salete e Santa Terezinha, o mesmo encontra-se 

sem sinalização, sem pessoal para receber e atender aos turistas, os hotéis 

não são parceiros, os turistas não estão conseguindo baixar o material pelo 

site, enfim, a situação está muito complicada. Fabiana sugeriu que seja feito 

uma reunião com os municípios  envolvidos para  tentar  solucionar  todos os 

problemas.  Nada mais à discutir, deu-se por encerrada a reunião.  Estiveram 

presentes na assembléia agentes municipais de turismo de 8 municípios do 

Alto  Vale,  sendo  eles:  Aurora,  Chapadão  do  Lageado,  Lontras,  Presidente 

Getúlio,  Presidente  Nereu,  Rio  do  Sul,  Salete  e  Vidal  Ramos,  além  da 

Assessora de Turismo e Cultura da AMAVI, Fabiana Dickmann.   Sem mais a 

tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim Luciana Ramos, 

Secretária do COLTURISMO/AMAVI e por todos os presentes, conforme consta 

em lista de presenças anexada.


