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 quatro dias do mês de abril de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos,
nas dependências do Auditório da AMAVI no município de Rio do Sul, realizou-se a
segunda 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 02/02/2012, em Lontras; Eleição e posse da nova Diretoria do COLTURISMOAMAVI; Parecer sobre o Seminário Regional de Turismo realizado pela AMPE;
Entrega do Guia de Eventos e Turismo que foi impresso; Assuntos gerais. Fabiana
deu boas vindas a todos e passou a palavra a Marco Aurélio que iniciou a reunião
agradecendo o ano de gestão. Fabiana agradeceu a presença de todos e solicitou a
leitura da ata feita pela secretária Cíntia. Em seguida foi realizada a eleição da
diretoria do Colegiado que ficou composta da seguinte forma: Elisete Lenzi,
Coordenadora; Narciso José Broering, Vice-Coordenador; Márcia Sapelli Kiniees,
Secretaria Geral; Adriana Pedroni de Melo, Primeira Secretaria e Fernando César
Souza, Segundo Secretario. Na presença da diretoria anterior, a nova diretoria
tomou posse. Marco Aurélio falou ainda sobre a marca Verde Vale Colonial, que não
foi implantada e hoje não é mais marca registrada da Prefeitura Municipal de Rio do
Sul, e orientou que o Colegiado de Turismo da AMAVI tem o legítimo direito de
decisão sobre implantar ou não a marca Alto Vale Colonial. Em seguida foi entregue
1111 Guias de Eventos e Turismo da AMAVI para cada município. Norberto e
Luciana relataram que não havia necessidade da criação da comissão para
elaboração do guia por este não estar padronizado como foi definido anteriormente.
Fabiana disse que não conseguiu concluir o trabalho dentro do padrão devido à
dificuldade de comunicação com alguns municípios, mas que julgo muito importante
a participação da comissão de elaboração deste trabalho pela evolução na
qualidade e aparência do material inicialmente proposto para o final entregue aos
municípios. Quanto ao seminário regional de turismo, todos concordaram sobre a
importância da regionalização para o turismo seguir em frente, porém a opinião de
todos é que a AMPE querendo criar uma marca paralela à do Vale Europeu está
indo na contramão. Ficou decidido então que o roteiro do Alto Vale não deve se

desvincular da marca Vale Europeu; que futuramente poderá ser dado um nome ao
roteiro turístico do Alto Vale ou em circuitos dentro do mesmo, desde que a marca
seja neutra, abrangendo todos os municípios (o que não ocorre com a marca “Alto
Vale Colonial”); Que esse assunto só voltará a ser discutido no momento em que
todos os Planos Municipais estiverem prontos, para que assim todos tenham
absoluta certeza do que será trabalhado dentro de cada município, e no Alto Vale em
si. Por fim todos concordaram que esta decisão deve ser comunicada à AMPE o que
será feito por Fabiana e Cíntia um documento a ser encaminhado a esta entidade.
Fabiana avisou que o site da AMAVI será reestruturado e terá um link apenas para o
turismo. Sobre o Inventário Fotográfico Fabiana explicou que o fotógrafo virá de 09 a
19 de abril e tudo vai depender muito das condições climáticas para a realização
deste trabalho. O roteiro vai ser definido no dia 09 com a Fabiana, e provavelmente
será agendado com os municípios sem muita antecedência. Serão tiradas fotos dos
atrativos elencados no inventário turístico. Ana Cleia sugeriu a realização de uma
oficina de fotografia e Fabiana em breve dará um retorno sobre a possibilidade.
Fabiana avisou que a visita dos turistas dos Canyons será adiada por motivos
pessoais da assessora de turismo daquela região e por isso não convocou a
comissão que vai auxiliar na elaboração do roteiro a ser oferecido. Fabiana relatou
que os planos municipais de Mirim Doce e Santa Terezinha já estão quase prontos.
Os planos são realizados a partir do levantamento sobre pontos fortes e fracos do
município e empreendimentos turísticos e então são elaborados dois ou três
roteiros. Fabiana disse que cada plano é iniciado, concluído e entregue, mas não
tem data para a conclusão de todos os municípios. À convite da Adriana a próxima
Assembleia será realizada no município de Presidente Nereu. Em seguida foram
entregues convites do Wandertag de Ibirama, Festa do Queijo de Laurentino, Mostra
Leonardo Da Vinci da Uniasselvi de Rio do Sul e assim Fabiana encerrou a reunião
convidando todos a conhecerem a sala do turismo localizada no anexo 1 da AMAVI.
Participaram dessa Assembleia,(22 pessoas) representantes de (19) municípios: Rio
do Sul, Presidente Getúlio, Ibirama, Vidal Ramos, Salete, Presidente Nereu, Pouso
Redondo, Laurentino, Atalanta, Chapadão do Lageado, Agronômica, Santa
Terezinha, Ituporanga, Vitor Meireles, Petrolândia, Taió, Braço do Trombudo, Mirim
Doce e Trombudo Central. A próxima Assembleia Ordinária desse Colegiado será
realizada em Presidente Nereu, no dia cinco de junho 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.

