
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 vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, com primeira 

chamada às nove horas da manhã, e em segunda chamada às nove e quinze 

da manhã foi realizado a Assembleia Ordinária do ano, do COLTURISMO-

AMAVI via plataforma online para não gerar aglomerações em tempo de 

Pandemia causada pelo COVID 19. A ordem da Assembleia dispôs dos 

seguintes assuntos: Abertura da Assembleia pelo Sr. Amadeu Gonçalves – 

coordenador deste colegiado e representante da IGR; Avaliação dos 

resultados da pesquisa de cicloturismo, providencias e encaminhamentos; 

Avaliação da repercussão das mídias produzidas para a região turística; 

Planejar ações coletivas pensando na retomada do setor; Colher as demandas 

do grupo para dar os devidos encaminhamentos e assuntos gerais. Ao iniciar, 

a Assessora de turismo da AMAVI, Fabiana Dickmann cumprimentou a todos, 

desejando-os uma ótima reunião virtual. Passou a palavra ao Sr. Amadeu 

coordenador deste colegiado para abrir a reunião e fazer suas considerações. 

Amadeu deu as boas vindas e falou dos desafios enfrentados pela pandemia 

do novo corona vírus no segmento turístico. Salientou que se deve orientar os 

empreendedores do turismo a ter total cuidado com a questão de saúde 

sanitária e também os cuidados com as aglomerações nesses 

estabelecimentos. Na oportunidade mencionou que diante da pandemia, o 

turismo de Presidente Getúlio, especificamente o público inserido no projeto 

Caminhos do Campo” tiveram ótimas surpresas de desenvolvimento do setor. 

Pediu para que o grupo do colegiado continue a divulgação de seus atrativos 

para que assim que tudo passar, os turistas voltem aos municípios para 



visitarem os atrativos. Seguindo pauta, Fabiana falou sobre a pesquisa de 

cicloturismo que foi realizada através dos agentes de turismo de cada 

município. Fabiana e Jonatan Truppel, diretor de turismo do município de 

Braço do Trombudo apresentaram a pesquisa e todos e foram pontuando os 

tópicos importantes. Observou-se um resultado bem expressivo e positivo. 

Dessa forma, pensa-se em estratégias para planejamento de rotas integradas 

de cicloturismo no Caminhos do Alto Vale, tendo em vista que o cicloturismo 

coletivo é uma grande atividade de incremento e renda. Para tanto, falou-se 

da importância da sinalização turística nos municípios e seus atrativos, 

proporcionando ao turista maior visibilidade, conforto e segurança. Para 

demonstrar na prática, Amadeu relatou brevemente um trabalho do Diogo que 

comercializa roteiros de cicloturismo na cidade de Presidente Getúlio e região, 

dos benefícios que o mesmo proporciona para o desenvolvimento do turismo. 

A partir desses indicadores positivos, Fabiana sugeriu ação e planejamento 

para criação de roteiros integrados de cicloturismo com os municípios que 

tem interesse. Fabiana mencionou o roteiro já existentes que contemplam os 

municípios de Taió, Salete, Mirim Doce, Rio do Campo e Santa Terezinha. 

Seguindo a pauta e pensando nas ações coletivas de retomada do setor 

turístico, abordou-se a repercussão das mídias reproduzidas em rede social 

que tem como objetivo a retomada gradativa do setor turístico dos atrativos 

da região Caminhos do Alto Vale. Como forma de divulgar a região, através da 

AMAVI, tem-se realizado publicações diárias de vídeo com atrativos de cada 

município, bem como imagens denominadas “Dicas do Caminhos do Alto 

Vale”. Fabiana explanou uma situação muito pertinente para o grupo, a 

responsabilidade e o envolvimento dos municípios nas ações do turismo e 

participação nas assembleias do colegiado. Muitos municípios da Região 

Caminhos do Alto Vale não participam das assembleias, nem tampouco 

desenvolve ações planejadas coletivamente. Fabiana pediu sugestão do 

grupo e todos se posicionaram a favor: Trabalhar o desenvolvimento do 

turismo com os municípios que realmente participam. Sendo assim e 

amparado em regimento interno de 09/03/2010, Seção III, Parágrafo Único: 

“A partir da segunda falta consecutiva ou da quinta aleatória do membro ou 

suplente, sem justificativa, as reuniões do COLTURISMO/AMAVI, o prefeito 

será informado, por escrito, pelo coordenador geral, devendo substituir os 

representantes de seu município”. Também foi mencionado sobre o cadastro 

dos serviços e hospedagem no cadastur. Fabiana solicitou a criação de uma 



comissão para alinhamento das ações de retomada do setor turístico. Nesse 

momento o plano de retomada são as seguintes ações via colegiado de 

turismo: Inserção da Dica Caminhos do Alto Vale; Vídeo Caminhos do Alto 

Vale dos vinte e oito municípios, turismo no meio rural e roteiro integrado de 

cicloturismo. Fabiana ainda menciona que participou da reunião virtual com 

Conselho Estadual de Turismo e diz que não há recurso disponível no estado 

para a área do turismo. Sendo assim, os municípios, através do colegiado de 

turismo, deverão criar suas próprias estratégias para dar continuidade ao 

plano de retomada com ações claras, objetivas e de recursos próprios. Alguns 

membros sugeriram ações como, por exemplo, o Prêmio de Incentivo ao 

Turismo aos gestores municipais e empreendimento. Como assuntos gerais, 

Fabiana solicita aos municípios interessados que poderão inscrever projetos 

para busca de financiamento junto ao governo federal. Na oportunidade, o 

diretor de turismo do município de Braço do Trombudo solicitou orientação 

para confecção de mapas e também falou-se sobre o projeto de sinalização 

turística Caminhos do Alto Vale que ainda está pendente para liberação de 

recurso. Fabiana colocou que na reunião do conselho estadual de turismo 

foram solicitadas informações sobre esse assunto e o Estado não tem 

recursos, mas está trabalhando no projeto para submeter a editais que 

possam abrir a nível federal. Foi mencionado nesse momento, preocupações 

de como os estabelecimentos estão se mantendo ou tendo dificuldades com 

relação Pandemia pelo COVID 19. Os agentes mencionam que a grande 

maioria está conseguindo lidar com esse problema. Alguns tiveram queda de 

economia, mas a grande maioria, se mantendo. Lembrando que os agentes 

de turismo municipal são o canal dos empresários e poder público e que 

qualquer dúvida que surgir, deve-se pedir auxílio técnico à Amavi. Lembrando 

ainda que para auxiliar os empreendimentos, o auxílio por telefone nesse 

momento é essencial.  Fabiana fez o convite para participar da reunião online 

sobre a regionalização do turismo que acontecerá no dia vinte e sete de maio 

com a gerente de políticas públicas da Santur e a coordenadora geral de 

mapeamento e gestão territorial do Ministério do Turismo em parceria com 

AMAVI. Importante a participação do colegiado nesse momento.  Participaram 

dessa assembléia quinze agentes de turismo de dez municípios, sendo eles: 

Agronômica, Braço do Trombudo, Dona Emma, Presidente Getúlio, Presidente 

Nereu, Petrolândia, Trombudo Central, Salete, Mirim Doce, Vidal Ramos 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 

 

 


