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Aos oito dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas da 

manhã, nas Dependências do Auditório da AMAVI, foi realizado a Assembleia 

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

seguintes assuntos: Abertura da Assembleia e apresentação sobre DEL -  Programa de 

Desenvolvimento dos municípios pelo Sr. Marcos Scheller – Coordenador do colegiado; 

Material de divulgação do turismo Regional – Hans Schadrack; Realização do Meeting na 

região do Caminhos do Alto Vale – Evento da SOL com o Secretário de turismo Leonel 

Pavan; Eleição e posse da coordenação do ColTurismo 2018; Assuntos gerais; Espaço para 

fala dos responsáveis pelo turismo de cada município sobre os trabalhos de cada um para 

2018. Para iniciar, a assessora de turismo, Fabiana Dickmann deu as boas-vindas e desejou 

um ano prospero a todos os participantes. Após, o coordenador do colegiado Marcos 

Scheller também desejou um bom ano de trabalho ao grupo e explanou brevemente 

acerca do Programa DEL – Programa de Desenvolvimento dos municípios, como este 

funciona em sua cidade e quão importante esse programa é para o desenvolvimento 

local dos municípios. O Senhor Hans Schadrack falou sobre o interesse em desenvolver 

um material de divulgação dos potenciais turísticos dos municípios do Caminhos do Alto 

Vale. Senhor Hans apresentou alguns modelos de materiais que, em parceria com os 

municípios desenvolverá o mesmo num custo pequeno para cada município interessado. 

Entrará em contato com os agentes de turismo para conhecer os atrativos, fazer as 

imagens e históricos para desenvolver o material. Em seguida, Fabiana menciona sobre o 

evento de turismo que acontecerá na região caminhos do Alto Vale no mês de abril em 

data a definir, no Parque Universitário Unidavi. Será realizado um Meeting na Região 

Caminhos do Alto Vale – um evento da SOL com o secretário de Turismo Leonel Pavan. 

Esse evento será muito importante para a região turística, tendo em vista que é um 

momento de aproximação da secretaria de Estado de Turismo com a nova região turística 



Caminhos do Alto Vale, pois esse tem o objetivo sensibilizar, informar, potencializar e 

firmar parcerias com a região turística. Fabiana pedi para os agentes de turismo convidar 

todas as pessoas que trabalham na área do turismo dos municípios para participarem. 

Um momento de grande oportunidade para a região. Fabiana menciona também sobre 

o evento  Wokshop “ Turismo e Educação – As possíveis Relações na construções do 

Saber” que será realizado no dia treze de março no Parque Universitário Unidavi – Punf. 

Este tem por objetivo estreitar laços entre educação e turismo a fim de desenvolver 

atividades que incentivam a cultura e desenvolva mais fortemente o turismo nos 

municípios, sendo que toda construção cultural acontece lá na escola, quando criança. 

Fabiana solicitou que os agentes mobilizam professores, secretários de educação e 

público da área do turismo para essa construção e parceria. Logo, Fabiana passa o 

calendário de assembleias do ano para aprovação do grupo realizadas na Amavi, ficando 

assim determinado para o ano de dois mil e dezoito: Oito de fevereiro, cinco de abril, 

sete de junho, dois de agosto, quatro de outubro e seis de dezembro, esta última em 

local a definir. Em seguida, houve a eleição e posse da nova coordenação do 

Colturismo/Amavi. Alguns membros colocaram seus nomes a disposição e o grupo por 

unanimidade aprovou o nome de todos. Portanto, a nova coordenação do 

Colturismo/Amavi ficou assim constituída: Coordenador Geral – Marcos Scheller do 

município de Agrolândia; Vice-coordenador – Valmor Zandonai do município de Lontras; 

Secretária Geral – Adriana Pedroni de Melo do município de Presidente Nereu; Primeiro 

Secretário – Amadeu Gonçalvez do município de Presidente Getúlio e Segunda secretária 

– Camila Boing Barni do município de Vidal Ramos. Após, a nova coordenação já tomou 

posse e pronta para suas atuações e atribuições. Fabiana solicitou aos agentes a 

realização do Inventário Turístico dos municípios. Esse faz-se necessário para que a 

assessoria de turismo da Amavi e mesmo os municípios tenham esses dados importantes 

e possam realizar os seus roteiros turísticos mais fortalecidos.  Por fim, Fabiana (assessora 

de turismo) e Marcos (coordenador) solicitaram que cada município falasse do seu 

planejamento anual na área do turismo, sendo apresentado por todos os membros 

presentes. Percebeu-se um grande envolvimento e planejamento dos municípios nessa 

área, bem como grande motivação dos agentes em desenvolver turisticamente seus 

municípios fortalecendo ainda mais a região Caminhos do Alto Vale. Participaram dessa 

assembleia dezessete agentes de turismo de quatorze municípios, sendo eles: 

Agrolandia, Atalanta, Braço do Trombudo, Dona Emma, Ibirama, Ituporanga, José 

Boiteux, Laurentino, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Vidal Ramos, 

Witmarsum e Rio do Sul. 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 



 


