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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 

TURISMO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 

– COLTURISMO – AMAVI 

 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às dez horas nas 

Dependências do Bituin Eventos, na cidade de Rio do Sul, foi realizada 

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

dos seguintes assuntos: Fechamento das atividades realizadas em 2016, 

Calendário de reuniões Colturismo 2017, Assuntos Gerais. O Coordenador 

Geral do COLTURISMO-AMAVI Marcos Bauermann Costa agradeceu a 

presença de todos e deu inicio a reunião dizendo que o Colegiado entregou ao 

secretario executivo da AMAVI senhor Agostinho Senem a Ata da assembléia 

de outubro onde solicita a utilização do consorcio multifinalitario para o turismo 

com a finalidade de solicitar recurso financeiro através do Consórcio 

Multifinalitário aos municípios associados a fim de executar ações conjuntas. 

Informou também que no próximo dia oito de dezembro acontece o Seminário 

Regional para os novos Agentes Políticos, voltado para os novos Prefeitos, 

Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos no Alto Vale do Itajaí. Neste dia será 

entregue um documento com o balanço do turismo no Alto Vale do Itajaí, com 

matérias, projetos, entre outros. Também será feito um pedido formal aos 

novos Prefeitos para que destinem um representante (gestor) para o turismo 

em seus municípios. O local do evento, que deveria ser na Unidavi, mudou 

para o IFC e, com isso, não haverá um espaço na entrada para recepcionar os 

participantes como estava previsto. Mesmo assim, a Assessora de Turismo da 

Amavi, Fabiana Dickmann, estará presente durante todo o dia, ficando a 

disposição para sanar qualquer dúvida. Jean Caetano, da empresa Agente 

Comunica, disse que estará marcando reunião com os Prefeitos eleitos para 

falar sobre o planejamento turístico nos municípios. Fabiana disse que esteve 

na Rádio Amanda AM, juntamente com o Jean, anunciando que o site 

www.caminhosdoaltovale.com.br estará disponibilizando novos roteiros para a 

temporada de verão. Jean pediu para que os municípios repassassem 

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


informações e trouxessem novos atrativos para inserir nesses novos roteiros. 

Fabiana pediu para que cada participante desse seu depoimento sobre como 

foi este ano de 2016 em seus municípios e dentro do Caminhos do Alto Vale. 

Todos falaram brevemente, a grande maioria em tom de despedida, já que a 

gestão irá mudar em seus municípios e os mesmo serão exonerados. Todos se 

mostraram felizes por fazerem parte do Colegiado neste momento tão 

importante como foi a criação da nova Região Turística Caminhos do Alto Vale. 

Fabiana disse que para o próximo ano pretendem inserir placas tipo toten para 

melhor divulgarem a região, a idéia é instalar nas cidades de Ibirama, Rio do 

Sul e Alfredo Wagner. Ficaram definidas as seguintes datas para as reuniões 

ordinárias do ano de 2017: 02 de março, 04 de maio, 06 de julho, 31 de agosto, 

09 de novembro e 07 de dezembro. O Coordenador Geral do COLTURISMO-

AMAVI Marcos Bauermann Costa desejou um bom final de ano a todos e que 

2017 seja próspero para o turismo no Alto Vale. A Assessora de Turismo da 

AMAVI, Fabiana Dickmann agradeceu a participação de todos durante todo o 

ano de 2016, pois graças ao esforço conjunto fomos reconhecidos como nova 

região turística. Ela diz ser uma grande honra estar a frente do turismo na 

região com tantas coisa boas sendo realizadas. Nada mais à discutir, deu-se 

por encerrada a reunião. Estiveram presentes na assembléia agentes 

municipais de turismo de 5 municípios do Alto Vale, sendo eles: Vidal Ramos,  

Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Santa Terezinha e Taió, além 

da Assessora de Turismo e Cultura da AMAVI e o Executivo da AMPE. Com 

isso, 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. 

 


