
Ao oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às quartorze horas 

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

Assembléia Geral Ordinária, do COLTURISMO-AMAVI E COLCULTURA-

AMAVI. A ordem do dia dispôs dos seguintes assuntos: Apresentação da 

metodologia de trabalho e das assessorias prestadas, Aprovação do calendário 

de Assembléias dos Colegiados para 2017, Assuntos de interesse dos 

municípios e do conselho. A Assessora de Turismo da Amavi, Fabiana 

Dickmann agradeceu a presença de todos e deu inicio a reunião passando a 

palavra à Clei Giovani, da empresa Acqua Centro. Este trouxe uma proposta de 

parceria entre a empresa e as prefeituras no sentido de implantar os projetos 

“Dançando e aprendendo” e “Qual é a sua música? Descobrindo Talentos”. 

Fabiana deu continuidade à reunião fazendo sua apresentação e solicitando 

que todos se apresentassem. Na seqüência fez a apresentação da metodologia 

de trabalho e das assessorias prestadas pela AMAVI. Fabiana disse que esta 

reunião foi convocada por ela, pois o Coordenador do Colegiado de Turismo foi 

exonerado de seu cargo na Prefeitura de Rio do Sul e, dessa forma, não faz 

mais parte do Colegiado. Fabiana explicou que o Colegiado é formado por 

servidores públicos das prefeituras dos 28 municípios do Alto Vale do Itajaí 

associados a AMAVI. Quando estes servidores desligam-se de seus cargos, 

automaticamente são desligados do Colegiado também. Explicou também que 

as discussões feitas no Colegiado são levadas às reuniões dos Prefeitos para 

aprovação. A AMAVI possui 14 assessorias específicas. Fabiana solicitou que 

as reuniões dos dois Colegiados sejam feitas juntas. Foi aprovado. Assim, 

permanece o calendário de datas elaborado em dezembro, conforme ata 

anterior, para reuniões ordinárias. Poderão acontecer reuniões extraordinárias 

específicas de cada colegiado. No mês de março acontecerá a eleição das 

diretorias de cada colegiado. Foi feito uma breve explicação de como funciona 

os Colegiados, como são constituídos e suas finalidades. No site da AMAVI 

ficam disponíveis as listas de presença e ata de cada reunião para que todos 

tenham acesso.  Fabiana explicou sobre a criação da Região Turística 

Caminhos do Alto Vale. Falou da existência do site 

www.caminhosdoaltovale.com.br onde constam informações de todos os 

municípios e que os agentes municipais podem e devem mantê-lo atualizado. 

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


Este site é particular e quem o mantém são os empresários que pagam pela 

divulgação de seus empreendimentos. Fabiana informou que em 2016 o 

Ministério do Turismo fez atualização do Mapa do Turismo Brasileiro onde 22 

municípios do Alto Vale enviaram suas documentações e foram inseridos. Este 

ano o Ministério do Turismo fará novamente a atualização deste Mapa e, 

aqueles que já enviaram a documentação precisarão atualizá-las. Aqueles que 

ainda não enviaram devem enviar para poder serem inseridos. Estar neste 

Mapa é a exigência básica para receber recursos federais para projetos de 

turismo. Foi informado que haverá uma Formação em Gestão Cultural com 

carga horária 16 horas, data prevista para 16 e 17 de março e local a ser 

definido. Fabiana pediu para que os gestores da cultura entrem no site do Minc 

para acessarem a lista dos municípios que já possuem o Sistema Municipal de 

Cultura implantado e os que precisam implantar. A implantação dos Sistemas é 

uma exigência do Ministério da Cultura para a liberação de recursos 

financeiros, tanto estaduais quanto federais. Fabiana comentou que em se 

tratando de organização a Cultura está bem à frente do Turismo. O Diretor de 

Turismo de Presidente Getúlio comentou que o turismo precisa ser mais 

valorizado, começando pelo Ministério do Turismo. Fabiana disse que a Região 

Caminhos do Alto Vale deverá implantar um observatório de turismo para obter 

números desta atividade. Pediu para que os municípios incentivem essa busca 

por números de turistas em seus atrativos para podermos começar a caminhar 

neste sentido. O mesmo deve acontecer com a Cultura. Falou-se sobre 

necessidade de se estruturar os atrativos em cada município visando a criação 

de roteiros regionalizados. Foi comentado sobre a possibilidade de se ter 

espaço na reunião dos Prefeitos para o Colegiado mostre a força do turismo e 

a necessidade de ser dada mais atenção para este setor dentro das 

prefeituras. Fabiana informou que este ano, como nos anteriores, o Colegiado 

deve fazer uma visita técnica com intuito de obter conhecimento sobre 

desenvolvimento turístico. Na próxima reunião todos devem trazer sugestões 

de possíveis locais para esta visita. Foi falado sobre o Festival Gastronômico e 

a possibilidade de fazer Festival Temáticos como Festival de Cucas, Festival 

de Cerveja, entre outros. Fabiana passou uma relação de sites de interesse 

cultural e turístico para que os gestores possam se inteirar da dos assuntos. 

Foi solicitado que seja verificado sobre a possibilidade de se ofereceu uma 



Capacitação para guias e uma Capacitação para organização de Eventos. 

Fabiana vai verificar, mas pediu para que cada um veja a demanda que existe 

em seus municípios para estes dois assuntos. Nada mais à discutir, deu-se por 

encerrada a reunião. Estiveram presentes na assembléia agentes municipais 

de turismo e cultura de 14 municípios do Alto Vale, sendo eles: Agrolândia, 

Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Ituporanga, Lontras, Petrolândia, 

Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Oeste, Rio do 

Sul, Vidal Ramos, Witmarsun, além da Assessora de Turismo e Cultura da 

AMAVI. 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. 


