
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2011
Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – 

COLTURISMO/AMAVI

Aos dois  dias  do mês de dezembro de dois  mil  e  onze,  às nove horas  e  trinta 
minutos, nas dependências da Casa de Gentil  de Oliveira no Município de Mirim 
Doce, realizou-se a quarta Assembleia Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI. 
A ordem  do  dia  dispôs  dos  seguintes  assuntos:  leitura  e  aprovação  da  ata  da 
Assembleia Ordinária do dia seis de outubro, em Rio do Sul; a revisão do Inventário 
da Oferta Turística, se todos revisaram; o Calendário Regional de Eventos dois mil e 
doze;  apresentação  do  Guia  de  Eventos  e  turismo  para  aprovação  do 
COLTURISMO- AMAVI; Sugestão para Visita técnica de turismo 2012; Calendário de 
Assembleias Ordinárias 2012; Composição de chapa para eleição da Diretoria do 
COLTURISMO-AMAVI 2012 e assuntos gerais. Fabiana deu boas vindas a todos e 
iniciou  a  reunião,  questionando  quanto  à  atualização  do  Inventário  da  Oferta 
Turística.  Todos  os  presentes  tiveram  a  mesma  dificuldade  em  gravar  alguns 
campos.  Essa  dificuldade  já  tinha  sido  comunicada  e  já  está  sendo  resolvida. 
Fabiana já está fazendo os planos de turismo com os dados que já possuía e depois 
complementará com os novos dados.  Fabiana ainda disse que no ano de 2012 
trabalhará  sobre  os  planos  e  visitará  as  cidades.  Fabiana  mostrou  o  modelo 
proposto  pela  design  da  AMAVI  para  o  calendário  regional  de  eventos.  Todos 
consideraram que a capa deve chamar mais atenção e foi dado prazo até o dia nove 
de dezembro de dois mil e onze para que sejam enviados à Fabiana outras artes de 
sugestão.  Foi  sugerido  também  outro  mapa.  Norberto  sugeriu  que  o  site  do 
município  tivesse  bastante  destaque  no  calendário.  Fabiana  então  aguardará  a 
decisão da arte da capa e após isso enviará o material, o orçamento e um ofício 
para autorização do prefeito. Cada município poderá adquirir quantos calendários 
quiser  sendo  que  a  quantidade  mínima  deverá  ser  de  mil  calendários.  Fabiana 
explicou o novo sistema de cadastro de eventos no site  da AMAVI.  O local  é o 
mesmo onde se encontra o inventário turístico, ou seja neste endereço eletrônico 
http://www.amavi.org.br/sistemas/eventos/login&q=true mas é necessário cadastrar 
uma nova senha e para isso é necessario que todos os municipios envie o nome da 
pessoa que vai operar o sistema e o e-mail do mesmo assim vai gerar a senha para 



esta pessoa cadastrada. O sistema é simples e objetivo e tem opção para pôr fotos 
e mapa do evento. Depois de realizado, o cadastro é revisado e pode ser acessado 
no site de turismo da AMAVI. Fabiana sugeriu que empresários que trabalhem com 
turismo nos municípios participem das reuniões para que as idéias sejam levadas 
adiante  apesar  das  trocas  de  governo.  Sobre  a  visita  técnica  que  acontese 
anualmente com os membros do COLTURISMO-AMAVI e demais envolvidos com o 
turismo dos municípios, Norberto sugeriu que fosse trocada por participação a uma 
feira de turismo ou Salão de Turismo, para fazermos a divulgaçao e contatos para 
nossa região, mas nada ficou definido. Foi definido o calendário das assembléias do 
ano de dois mil e doze sendo que a primeira reunião será em dois de fevereiro na 
cidade de Lontras. As próximas reuniões acontecerão em Rio do Sul nas datas de 
quatro  de  abril,  cinco  de  junho,  dois  de  agosto,  quatro  de  outubro  e  seis  de 
dezembro sempre no período matutino. Fabiana vai verificar a possibilidade de a 
atual chapa continuar na diretoria do COLTURISMO – AMAVI, do contrário teremos 
que  formar  novas  chapas  na  próxima  assembleia.  Norberto  já  pôs  o  nome  à 
disposição.  Todos  os  representantes  presentes  convidaram  para  as  festividades 
natalinas de seus respectivos municípios. Fabiana questionou se haveria algo mais 
que a AMAVI poderia fazer pelos municípios no ano de 2012. Ana Cléia pediu ajuda 
para desenvolver o artesanato e a gastronomia de Santa Terezinha. Norberto pediu 
que a AMAVI auxiliasse todos a manter os sites dos municípios atualizados. Narciso 
solicitou ajuda para incluir o Carnaval de rua de Taió nas divulgações da SOL. Nilsa 
fez as considerações finais e agradeceu a presença de todos e Fabiana encerrou a 
reunião.  Participaram  dessa  Assembleia,  dez  pessoas  representantes  de  oito 
municípios:  Cristiano  Schuch,  Engenheiro  Agrônomo  de  Laurentino,  Norberto 
Weinrich, Diretor de Turismo de Ibirama, Nilsa de Oliveira, Secretária de Cultura, 
Turismo e Eventos de Mirim Doce, Homero Huebes, Auxiliar de Trombudo Central,  
Narciso  Broering,  Secretário  da  Indústria,  Comércio,  Turismo e  Desenvolvimento 
Sustentável de Taió, Luciana Ramos, Turismóloga de Presidente Getúlio, Fabiana 
Dickmann,  Assessora  de  Turismo  da  AMAVI,  Cíntia  Maier  Beppler,  Diretora  de 
Turismo de Presidente Getúlio, Ana Cléia Fernandes, Agente de Turismo de Santa 
Terezinha  e  Maria  Luiza  Liebsch,  Prefeita  Municipal  de  Mirim  Doce. A próxima 
Assembleia Ordinária desse Colegiado será realizada em Lontras, dois de fevereiro 
de 2012. Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim 
Cíntia  Maier  Beppler,  Secretária  Geral  do  COLTURISMO/AMAVI  e  por  todos  os 
presentes, conforme consta em lista de presenças anexada.


