
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA  2020 

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 dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, com primeira convocação 

às nove horas da manhã e em segunda convocação as nove horas e quinze minutos, com 

recepção nas dependências da Prefeitura Municipal de Agrolândia, após seguindo para a 

propriedade Pousada e Sítio Makaan da mesma cidade, foi realizado a Primeira Assembleia 

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

assuntos: Abertura da Assembleia pelo Sr. Amadeu Gonçalves – coordenador deste 

colegiado e representante da IGR; Levantamento das principais demandas regionais na 

divulgação dos produtos turísticos; Eleição da coordenação do colegiado ano 2020; 

Assuntos gerais, como: Retomada dos roteiros integrados para comercialização; Guias de 

Turismo oficializados e Tour pelos principais atrativo turísticos de Agrolândia. Ao chegar no 

Sítio e Pousada Makaan, os membros do colegiado foram recepcionados pelos proprietários 

da pousada e todos convidados para um delicioso café. Após, iniciou-se a assembleia. 

Fabiana Dickmann- assessora de turismo da Amavi, Urbano José Dalcanale – Prefeito de 

Agrolandia, Amadeu Gonçalvez – coordenador do colegiado de turismo e Wagner Galiza – 

secretário municipal de turismo de Agrolândia abriram os trabalhos deste colegiado. 

Fabiana deu as boas-vindas e falou da importância dos municípios alinharem com êxito as 

políticas públicas do setor turístico, tendo em vista o ano eleitoral. O Sr. Prefeito Municipal, 

Urbano, falou da grata satisfação da assembleia ser realizada em seu município onde os 

membros poderão conhecer alguns dos atrativos turísticos da cidade. Já o coordenador do 

colegiado, Amadeu, falou sobre a estima em fazer as reuniões itinerantes, proporcionando 

o conhecimento e a valorização dos atrativos turísticos da linda região Caminhos do Alto 

Vale. Por fim, o secretário de turismo, Wagner, menciona o quão grato o município está por 

ter a oportunidade em receber o colegiado de turismo em sua cidade. Falou da satisfação 

em acolhe-los todos e também a oportunidade em mostrar alguns pontos turísticos da 

cidade de Agrolândia. Desfez-se a mesa e iniciou-se a ordem do dia.  Fabiana explanou 



sobre a visita técnica no Consorcio de Turismo da Região Costa Verde e Mar no município 

de Itajaí realizado no dia vinte e um de janeiro do corrente. Nesta conversa, estiveram 

presentes o então ainda presidente da Amavi, Sr. Isamar de Melo, o Secretário Executivo 

da Amavi, Sr. Paulo Roberto Tschumi, a Assessora de Turismo da Amavi, Sra. Fabiana 

Dickmann, a secretária geral do colegiado de turismo, Sra. Adriana Pedroni de Melo e o 

coordenador do colegiado de Turismo Sr. Amadeu Gonçalves. A visita técnica teve como 

objetivo conhecer a estrutura legal do consorcio de turismo daquela região a fim de ter 

como exemplo para criação de um trabalho semelhante aqui na região Caminhos do Alto 

Vale. Tendo em vista a importância de um consorcio turístico para a região, Fabiana 

menciona que o colegiado deve-se pensar em ações primordiais para que as mesmas sejam 

levadas a assembleia de prefeitos para explanação das ações das quais necessitam de 

recursos para sua execução de forma regional, desenvolvendo dessa forma ainda mais a 

região Caminhos do Alto Vale, a fim de que os municípios interessados em desenvolver o 

turismo, disponibilizem recursos para execução de ações e materiais conjuntos que 

contemplem a região Caminhos do Alto Vale.  Após várias altercações, o grupo estabeleceu 

as seguintes prioridades das quais serão apresentadas aos prefeitos em assembleia para 

aprovação e interesse: Pacote de Prioridades, incluindo: Mídias Digitais, Cartões de Visita, 

Sacolas, Flyer com principais atrativos e a contratação de empresa para desenvolver esse 

trabalho de divulgação da região turística Caminhos do Alto Vale. Em seguida, realizou-se 

a eleição da coordenação do colegiado dois mil e vinte. Primeiramente Fabiana pede se 

alguém tem interesse em fazer parte da coordenação e menciona também que há 

necessidade de substituição do cargo de Primeira Secretária, tendo em vista a ausência da 

atual nesta assembleia. A coordenação atual, coloca-se à disposição para recondução da 

mesma para mais um ano. Para assumir o cargo de Primeira Secretária, a Sra. Agate Regina 

Gessner Maggio coloca seu nome à disposição. Após aprovado os nomes, a coordenação 

do Colturismo/AMAVI para o ano de dois mil e vinte fica dessa forma composta: Presidente 

da IGR – Fabiana Dickmann da AMAVI; Coordenador Geral – Amadeu Gonçalves do 

município de Presidente Getúlio; Secretária Geral – Adriana Pedroni de Melo do município 

de Presidente Nereu e Primeira Secretária – Agate Regina G. Maggi do município de 

Agronômica. Em seguida, os assuntos gerais. Fabiana solicita que os municípios retomem 

a criação dos roteiros turísticos integrados e a importância dos mesmos estarem sendo 

formatados. Também fala sobre a importância da região ter guias oficializados. Atualmente 

a região Caminhos do Alto Vale possuem pouquíssimos guias formalizados. Aproveitando a 

oportunidade, Sr. Amadeu menciona que o município de Presidente Getúlio possui escola 

para formação de guia turístico e menciona ainda a importância dos membros fazerem uma 

ampla divulgação para esse trabalho de fomento de formação de guias. Após, Fabiana 



apresenta o calendário das assembleias do ano de dois mil e vinte, senso elas: Dezenove 

de Fevereiro; Primeiro de Abril; Três de Junho; Cinco de Agosto; Sete de Outubro e Dois de 

Dezembro. Fabiana solicita aos que tiverem interessados em fazer parte dos GTs de 

Turismo da Santur, deverão deixar o nome com a mesma. Encerrada a ordem do dia da 

assembleia, Fabiana e Amadeu encerram a presente Assembleia, agradecendo a acolhida 

no Sítio e Pousada Makaan. Em seguida, o colegiado desloca-se para o almoço em Bublitz 

Restaurante e Pizzaria. Após o almoço, realizou-se o tour pelos principais pontos turísticos 

de Agrolândia. Visitação e Degustação de vinho no Engenho Rio Bonito; Visitação de Casas 

e Igrejas Preta e para finalizar o roteiro, visitação ao Sítio Aquático Becker com visitação na 

trilha, cachoeira e piscinas. Ali, finalizou-se com um delicioso café. Participaram dessa 

assembleia quinze agentes de turismo de treze municípios, sendo eles: Agrolândia, 

Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Ibirama, José Boiteux, Petrolândia, Pouso 

Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Salete, Trombudo Central e Rio do Sul. Sem 

mais a tratar, encerrou-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. 

 


