
 

 

 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA  2019 

Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI 

IGR - CAMINHOS DO ALTO VALE 

 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – COLTURISMO/AMAVI 

 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas da manhã, nas 

Dependências do Auditório da Prefeitura Municipal de Trombudo Central, foi realizado a Assembleia 

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

assuntos: Abertura da Assembleia pelo Senhor Amadeu Gonçalves – coordenador do Colegiado e 

representante da IGR; Restaura Alto Vale – Apremavi; Assuntos Gerais: Resumo do Evento Câmara 

técnica do Turismo e Comércio; Resumo das capacitações dos dias 24/04/2019 e 30/05/2019 da 

IGR e Visita Técnica da Famtur em Trombudo Central. Para iniciar, foram chamados a frente a 

Prefeita Giovana Gessner, Deivid Fava – Diretor Municipal de Turismo de Trombudo Central, 

Amadeu Gonçalves – coordenador do colegiado de turismo, Ronildo V. Garcia – Diretor de Cultura 

de Presidente Getúlio e Vilma Krause - membro da coordenação do colturismo. Ao iniciar, a prefeita 

Geovana falou da alegria em receber o colegiado em sua cidade. Pediu a todos aproveitem bastante 

o dia. Vilma agradeceu imensamente a oportunidade e a confiança depositada durante a 

permanência como coordenadora do grupo. Disse que ainda fará parte desse grupo representando o 

Conselho Municipal de Turismo de sua cidade e se colocou à disposição desse colegiado. Senhor 

Amadeu, novo coordenador do colturismo/Amavi-IGR, deu as boas-vindas e mencionou que as 

considerações, deixaria para o final da reunião. Neste momento, desejou um ótimo dia de trabalho a 

todos. Já o senhor Ronildo pediu para que todos os membros do colegiado de cultura permanecesse 

até o final do roteiro para tratarem de importantes assuntos relacionados a cultura da região 

Caminhos do Alto Vale, bem como o I Fórum Regional de Cultura que está sendo programado para 

o mês de agosto do corrente. Senhor Amadeu apresenta os responsáveis pelos trabalhos realizados 

pela Apremavi para explanação. Senhor Edegold Shaffer – coordenador de projetos da Apremavi e 

Maira Ratrechinski – Técnica Ambiental apresentaram o Projeto Restaura Alto Vale que será 

executado de 2018 a 2020 e tem como objetivo restaurar áreas degradadas da Mata Atlântica, 



 

 

contribuindo com a adequação de propriedades rurais e a conservação de mananciais hídricos e da 

biodiversidade no Alto Vale do Itajaí. O público beneficiário são agricultores familiares, que tenham 

propriedades com tamanho de até quatro módulos fiscais. A região prioritária será o Alto Vale do 

Itajaí, mas existe a possibilidade de atuação também no Médio Vale do Itajaí e Planalto Norte de 

Santa Catarina. Para estarem aptas a receber apoio do projeto, as propriedades deverão estar 

cadastradas no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Edegold mencionou que o Restaura Alto Vale é 

uma ótima oportunidade para o agricultor familiar recuperar as áreas de preservação permanente de 

sua propriedade e adequar-se à legislação ambiental. A Apremavi dará suporte técnico e fará a 

doação de mudas de árvores nativas. Quando necessário, poderão ser fornecidos arames para 

construção de cercas. Em contrapartida o agricultor deverá fornecer os demais materiais 

necessários, além da mão-de obra para a construção das cercas, o plantio e manutenção das áreas 

em restauração. São parceiros do projeto a AMAVI, a UNIDAVI, a EPAGRI, a Prefeitura Municipal de 

Atalanta e o ICMBio, assim como vários outros atores locais. A seguir, Fabiana e Amadeu fizeram 

breve resumo do Evento da Câmara Técnica de Turismo realizada na cidade de Lages, bem como 

planejamento das ações da Fecomércio. Naquela reunião, Fabiana e Amadeu foram empossados 

como membros titulares da Câmara Técnica do Turismo. Na próxima assembleia, explanarão para 

os membros, as ações planejadas pelo setor. Falaram também sobre as capacitações da Instância 

de Governança Regional realizada na AMAVI nos dias vinte e quatro de abril (24/04) e trinta de maio 

(30/05). Nestas, foram elencadas ações para a região turística. Fabiana mencionou a falta contínua 

de participação dos membros do colegiado, dificultando dessa forma o entendimento das ações 

previstas no planejamento da instancia de governança. Comprometimento dos membros é prioridade 

para que o trabalho possa ser desenvolvido. Fabiana falou das alterações realizadas no regimento 

interno para que o Alto Vale tornasse uma nova região turística – Caminhos do Alto Vale, alteração 

essa que se fez necessário para os trâmites legais da nova instância de governança. As ações da 

Instância serão explanadas na próxima assembleia, tendo em vista a realização do roteiro turístico 

na cidade de Trombudo Central durante todo o dia. Dando sequência, Fabiana falou sobre a 

atualização do Mapa Turístico. Mencionou o quanto foi difícil para os agentes entenderem de fato os 

trâmites e toda documentação exigida pelo ministério do Turismo. A atualização do Mapa Turístico 

acontece a cada dois anos. No ano de 2019 foram exigidos os seguintes documentos: Lei de 

Criação da secretaria, Orçamento e detalhamento, lei que cria Conselho Municipal de Turismo, 



 

 

Decreto de Nomeação dos membros, Atas, Termo de compromisso, legislação que nomeia 

responsável pelo setor e um prestador de serviço cadastrado no cadastur. O prazo para enviar todos 

os dados para fechamento do sistema será no dia quatorze de junho de 2019. Fabiana cadastrará 

no sistema cinco atrativos destaque de cada município da Região Caminhos do Alto Vale. Amadeu 

fez suas considerações finais. Falou sobre a explanação do projeto Restaura Alto Vale, o quanto 

esse projeto é importante para região e o benefício que o mesmo traz a população. Continua falando 

da importância do trabalho da coordenação e do trabalho em equipe para o desenvolvimento das 

ações planejadas por este colegiado. Importância de a iniciativa privada estar junto planejando e 

desenvolvendo as ações. Turismo precisa ser organizado/estruturado para ter um pleno 

desenvolvimento. E para finalizar, Amadeu reforçou a importância de os membros não faltarem nas 

assembleias para que o trabalho realmente ganhe força e êxito. Em seguida, Amadeu e Fabiana 

convidaram os colegiados de turismo e cultura para o City Tour na cidade de Trombudo Central, 

tendo como roteiro: Kruger Haus e Pavilhão de Eventos – Visitação, atividades recreativas voltadas 

as tradições germânicas; Almoço no Kioske restaurante; Fábrica de chocolates Mutter Delicias - 

Visitação e venda de chocolates; Cachaçaria – Visitação e venda de cachaça; Pedreiras Ardósia do 

vale – Visitação; Empresa de beneficiamentos de Pedra Ardósia do Vale – Visitação;  A Figueira 

Centro Eventos – Visitação e Clube dos idosos (Reunião Colcultura). Observou-se que todos os 

atrativos visitados possuem grande organização, propriedades lindas e bem estruturadas com um 

turismo sólido e eficaz. Participaram dessa assembleia vinte e três agentes de onze municípios, 

sendo eles: Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Dona Emma, José Boiteux, Trombudo 

Central, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Salete e Taió. 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 

 


