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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – 

COLTURISMO/AMAVI 
 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e 

quarenta e cinco minutos em primeira convocação e as nove horas da manhã 

em segunda convocação, 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 pela Srª 

Vilma Krause – Coordenadora do colegiado e representante da IGR; Case “Plano 

Municipal de Turismo de Rio do Campo” – Andréa Giovana Leite Andreani; 

Sistema de cadastramento de eventos; Apresentação do Roteiro para a visita 

técnica do colegiado/IGR e assuntos gerais. Iniciando, Fabiana Dickmann, 

assessora de turismo da AMAVI deu as boas-vindas a todos onde passou a 

palavra para a Srª Vilma Krause, coordenadora deste colegiado que deu as 

boas-vindas aos presentes. A coordenadora apresentou o vídeo de divulgação 

do 14º Baile do Chopp do município de Atalanta convidando a todos para se 

prestigiarem o evento. Dando continuidade a ordem do dia, a assessora Fabiana 

explanou sobre a importância dos município fazerem os Planos Municipais de 

Turismo e ter descrito na lei orçamentária municipal o turismo. Alertou a todos 

para a obrigatoriedade desses documentos para o acesso aos editais. A seguir, 

Fabiana solicitou que a Secretária de turismo de Rio do Campo, Andréia, 

apresente a construção do Plano Municipal de Turismo (PMT) do seu município. 

Andréia explanou todos os processos necessários para a construção do PMT e 

apresentou o plano de Rio do Campo, lembrando a todos que o ministério do 

turismo não tem um modelo ao qual deve ser seguido, porém achou mais 

conveniente e prático fazê-lo por meio de metas, e que por se ter 10 anos elas 

devem ser ousadas, contudo, alcançáveis. Relatou ainda a importância de se ter 

parceiros na construção e o envolvimento de vários segmentos. A secretária 

chamou atenção da importância do plano, por ter conseguido inscrever o 



município em dois editais por ter o plano já pronto e aprovado. Próxima ordem, 

Fabiana demonstrou como realizar o cadastramento dos eventos de cada 

município no site da AMAVI, tendo como login (amavi) e senha (amavi) padrão 

à os municípios. Fabrício comentou não ser possível colocar como data o ano 

de dois mil de dezenove, Fabiana irá solicitar que seja arrumado. Fabiana 

solicitou que o Sr. Amadeu, Secretário de Turismo de Presidente Getulio 

relatasse a todos o roteiro da visita técnica no seu município, Programa de 

Turismo no Espaço Rural “Caminhos do Campo”. Sr Amadeu informou que a 

visita ocorrerá no dia primeiro de novembro de dois mil e dezoito, com início 

marcado para as oito horas no portal do município, de onde todos iram juntos de 

transporte coletivo. O roteiro tem início na região da Serra dos Índios onde será 

servido o café da manhã no restaurante Sabores da Caipirito, ainda na parte da 

manhã uma visita a Cachoeira Tabarelli, no Sítio Tabarelli região do Mirador, o 

almoço será servido no Recanto 3 Lagoas região da Tifa da Pimenta, e na parte 

da tarde visita a Granja Barbetta e à Cachaças Pereira ambas na região do 

Ribeirão Sabiá, e para finalizar o café da tarde no Camping e Pousada Urú na 

região Ribeirão Urú. O roteiro completo sai no valor unitário de R$91,00 (noventa 

e um reais) com a aderência de trinta pessoas. Fabiana solicitou que os 

representantes estendam o convite aos empresários do ramo do turismo ou que 

tenham vontade de investir e que todos confirmem a presença até o dia vinte e 

cinco de outubro. Nos assuntos gerais, Fabiana lembrou sobre o workshop que 

ocorreu em março sobre a importância do turismo estar inserido dentro das 

escolas, com isso o SENAC fez uma proposta “Pacto do turismo e educação 

para o desenvolvimento regional do alto vale” no valor de R$2.800,00 (dois mil e 

oitocentos reais) para cada um dos 28 municípios, sendo que na reunião de 

novembro dos prefeitos este assunto será abordado, solicitando que todos os 

representantes conversem com seus prefeitos sobre a importância do assunto. 

A assessora relatou ainda sobre o portal de turismo da FECAN, onde solicitou a 

presença de todos para a reunião do dia vinte e cinco de outubro às nove horas 

com a Raquel sobre o assunto, na AMAVI. Sr. Amadeu convidou a todos para o 

Natal Família que ocorrerá todo o mês de dezembro com apresentações no 

município de Presidente Getúlio. Poliana se apresentou a todos como nova 

representante de Agrolândia dentro do colegiado. Andréia convidou a todos para 

assistirem a gravação do DVD do Coral Brasileiro, a mesma irá mandar maiores 

informações no grupo do whatsapp. Para finalizar, Fabiana informou ser a ultima 

reunião do ano, sendo o próximo encontro a confraternização com amigo secreto 



a ser realizado no dia sete de dezembro no município de Atalanta. Sem mais a 

tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim Camila Boing Barni, 

Primeira Secretária do COLTURISMO/AMAVI e por todos os presentes, 

conforme consta em lista de presenças anexadas. 

 

 


