
 

 

 

 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2012 
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 cinco dias do mês de Junho de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, 

nas dependências da Câmara de Vereadores do município de Presidente Nereu, 

realizou-se a terceira 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 04/04/2012, em Rio do Sul; Pontos de Informações 

Turísticas; Participações em feiras; Luiz Alberto Costa da Silva (Beto) AMPE Alto 

Vale, esclareceu sobre o projeto “Alto Vale Colonial”; Apresentação de um Vídeo 

Institucional do Alto Vale do Itajaí e Assuntos gerais. Fabiana agradeceu a recepção 

no município, à participação de todos e disse que é uma satisfação ter Elisete como 

Coordenadora do COLTURISMO-AMAVI durante este ano e passa a palavra para 

coordenadora. Elisete agradeceu a presença de todos e a recepção no município e 

iniciou a reunião solicitando a leitura da ata realizada pela secretaria Márcia. Foi 

realizada a leitura da ata que após, foi aprovada por todos os membros presentes. 

Em seguida Elisete passou a palavra para Regina, secretária de desenvolvimento 

econômico e empreendedorismo de Rio do Sul para explanar sobre os Pontos de 

informações turísticas que estão sendo construídos em Rio do Sul. Regina falou que 

ao assumir a secretaria havia um projeto turístico encaminhado. Este foi 

contemplado e está em execução de Pórticos de informações turísticas em três 

pontos da cidade: Um na Praça Ermembergo Pellizzetti para dar informações sobre 

eventos municipais, outro no Parque Harry Hobus para ser apoio ao que acontece 

no Parque e um no Polo Têxtil as margens da BR-470, pois a movimentação é bem 

grande no local sendo que no mesmo deverá ter material promocional do turismo 

regional. Após a explanação Fabiana parabenizou Regina por ter reestruturado o 

conselho municipal de turismo. Então Regina falou da importância do conselho de 



 

 

 

 

turismo comprometido auxiliando nas decisões e que os municípios devem ter o 

conselho formalizado e em funcionamento para dar sequencias ás ações propostas, 

Regina falou ainda da necessidade de mais sinalização e materiais turísticos nos 

municípios, pois será uma ferramenta a ser usada nos Pórticos. Em seguida Elisete 

falou sobre o Ponto de informação turística instituído nas margens da BR- 470 no 

município de Pouso Redondo em parceria com o Vale Europeu. Segundo Sr. Hans 

Schadrak responsável por esta ação, os relatos dos donos do estabelecimento que 

abriga este Ponto de Informações foram muito positivos, muitas pessoas param para 

pegar os fleyrs da região, provando que esta foi uma ótima ação. Elisete comentou 

sobre a importância na participação em feiras e eventos a fins. Neco tomou e 

palavra e falou que participou na feira da BNT e levou kits de turismo do município e 

levou também os Guias produzidos através da AMAVI. Concluiu que foi muito 

proveitoso e seu parecer final é que participações assim são fundamentais para a 

divulgação turística da nossa região, pois oito países estavam presentes e sua 

sugestão é que na próxima feira se coloque um stand da AMAVI, pois é muito válido. 

Fabiana falou sobre a provável participação no Festival de Turismo de Gramado. 

Fará uma tomada de preço para se obter um espaço lá, pois com isso podemos 

obter maior destaque. Falou também sobre a falta de pessoas representando seus 

municípios nas feiras, pois devemos divulgar mais e ter mais materiais de divulgação 

dos mesmos. Beto da AMPE falou sobre sua participação na Feira da Cerâmica 

vermelha que muitos empresários estiveram participando e levaram material de 

divulgação, o trabalho foi muito bom e a AMPE pretende realizar novas participações 

desta forma. Adriana participou da feira do empreendedor do SEBRAE em Blumenau  

e falou sobre o artesanato da feira que era destaque. Também falou sobre a 

importância de mobilizar o público alvo em parceria com o SEBRAE para trabalhar a 

realidade de cada município qualificando e melhorando a apresentação do 

artesanato da região. Fabiana comentou que para o turismo o artesanato é muito 

importante para gerar renda. Falou sobre o grande trabalho que o SEBRAE realiza 

nos municípios com relação ao artesanato, pois cada município deve ter sua 

identidade local. Elisete falou sobre a reunião que teve com Beto sobre a questão da 



 

 

 

 

marca turística para o Alto Vale. Na ocasião foi entregue um oficio em nome do 

COLTURISMO-AMAVI mencionando que o colegiado não estava a favor da marca 

sugerida. Desta forma Elisete deu continuidade a pauta do dia passando a palavra 

ao Beto da AMPE para que ele esclarecesse como surgiu a marca Alto Vale Colonial. 

Beto falou que realiza um trabalho com alguns municípios no turismo rural, e que 

para realizar capacitações e dar continuidade ao seu trabalho à federação a qual ele 

representa fez um projeto que foi aprovado e que leva o nome Alto Vale Colonial, por 

isso foi sugerido à utilização desta marca para a região. Fabiana destacou que o 

projeto Alto Vale Colonial é do Beto e que o Colegiado não acatou adotar esta 

marca, pois fizemos parte da região turística do Vale Europeu e vamos trabalhar 

nossos destinos ou roteiros turísticos primeiro para depois voltarmos a falar sobre a 

marca. Neco ressaltou que o guia  feito através da AMAVI foi muito importante para 

divulgação dos municípios, Fabiana comentou que a iniciativa sobre o guia foi 

louvável e que há bastante procura pelo material e que se pode melhorar ainda mais 

o material,  e é desta forma que vamos trabalhar o turismo regionalizado. Neco 

colocou ainda da importância dos municípios deixarem atualizados seus sites. A 

idéia sugerida pelo colegiado é que cada município disponibilize uma pessoa 

responsável para receber o treinamento. Samuel sugeriu fazer uma facebook para 

divulgar o turismo, pois é uma ferramenta de divulgação muito rápida nos dias 

atuais. Dando seqüência a pauta foi apresentado um vídeo institucional sobre o Alto 

Vale feito pela SDR de Rio do Sul que contempla os 10 municípios que esta 

trabalhava inicialmente. Fabiana colocou sobre os stands da AMAVI que a partir do 

próximo ano será de responsabilidade dela e precisa de materiais dos municípios 

com antecedência para divulgação. Em seguida Fabiana falou sobre a importância 

do inventário fotográfico para os municípios realizado em parceria com a SANTUR,  

Falou-se também sobre planejamento do orçamento para o setor de turismo para 

próximo ano. Fabiana sugeriu que para a próxima reunião do colegiado ela convide 

o Sr. Valmir, responsável pela parte contábel e controle interno da AMAVI, para expor 

algumas orientações sobre o planejamento e recursos nas áreas de turismo e cultura 

para o próximo ano. Fernando ressaltou que Rio do Sul já faz seu planejamento um 



 

 

 

 

ano antes e que isso é necessário para o andamento dos trabalhos previstos. Em 

seguida, alguns agentes de turismo fizeram o convite para suas festas tradicionais 

para que todos os demais prestigiem seus eventos.. Participaram dessa Assembléia 

dezessete pessoas representantes de nove municípios: Chapadão do Lageado, 

Ibirama, Ituporanga, Pouso Redondo, Presidente Nereu, Rio do Sul, Salete, Taió e 

Trombudo Central. A próxima Assembleia Ordinária desse Colegiado será realizada 

na AMAVI, no dia dois de Agosto de dois mil e doze. Sem mais a tratar, encerra-se a 

presente ata que vai assinada por mim Márcia Sapelli, Secretária Geral do 

COLTURISMO/AMAVI e por todos os presentes, conforme consta em lista de 

presenças anexada. 

 


