
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 seis dias do mês de outubro de dois mil e onze, às treze horas e trinta minutos, 
nas dependências do Auditório da Prefeitura Municipal, em Rio do Sul, 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 dezenove de abril de dois mil e onze, em Atalanta; a revisão do Inventário da  
Oferta  Turística  realizado  no  ano  de  dois  mil  e  nove;  a  elaboração  dos  planos 
municipais de turismo; o Calendário Regional de Eventos dois mil e onze/dois mil e 
doze e assuntos gerais. Marco Aurélio Rosar, Secretário Municipal e Coordenador 
Geral  do  COLTURISMO  –  AMAVI  deu  as  boas  vindas  a  todos.  Marco  Aurélio 
apresentou  a  todos  Fabiana  Dickmann  como  assessora  de  turismo  da  AMAVI.  
Fabiana deu boas vindas a todos e conduziu a reunião. Foi vista a necessidade de 
eleger alguém para assumir o  cargo de secretário  do COLTURISMO/AMAVI.  Foi 
eleita  a  diretora  de  turismo  de  Presidente  Getúlio,  Cíntia  Maier  Beppler,  que  já 
assumiu o cargo lendo a ata da reunião anterior,  a qual  foi  aprovada por todos. 
Fabiana explanou sobre o Inventário da Oferta Turística realizado no ano de 2009 e 
orientou todos os presentes como fazer a revisão do mesmo. Os inventários estão 
disponíveis on-line para que sejam feitas as modificações necessárias até o dia 07 
de  novembro  de  2011.  Fabiana  solicitou  que  fosse  enviado  fotos  dos  atrativos 
turísticos, para que seja feito o Risque Rabisque AMAVI 2012, com estas e outras 
fotos mais sugeriu futuramente criar um material de divulgação dos municípios do 
Alto Vale, podendo-se assim revitalizar também o guia AMAVI que seria disponível 
no site sendo criado com base nas informações contidas no Inventário Turístico que 
agora vai ser revisado. Fabiana esclareceu sobre o calendário regional de eventos e 
disse não ter cadastrado o calendário do município em que trabalhava  neste ano de 
2010 por ser um formato muito extensos. Vendo esta dificuldade Fabiana agora que 
assumiu a assessoria de turismo da AMAVI mostrou um novo modelo de calendário 
simplificado, contendo apenas data, nome do evento, cidade, local e telefone para 
contato. Luciana Ramos contou que em seu município já foram reunidos dados para 
o calendário municipal de eventos de dois mil e doze e lembrou que a beleza do 



calendário é essencial para que ele se torne atrativo. Fabiana concordou sugerindo 
pôr imagens também no calendário regional de eventos. Marco Aurélio sugeriu ainda 
que  sejam  divulgados  nesse  calendário  impresso  somente  os  eventos  com 
abrangência regional  e no online pode conter  todos.  Foi  vista  a necessidade de 
formar uma comissão para a formatação do calendário e se habilitaram para essa 
função  Marco  Aurélio  Rosar,  Luciana  Ramos,  Norberto  Weinrich  e  Fabiana 
Dickmann.  Fabiana  sugere  ainda  que  cada  município  realize  um  concurso  de 
fotografia para que as imagens sejam utilizadas no calendário regional de eventos e 
demais publicidades que possa ser realizadas ao decorrer.  Fabiana fala sobre a 
necessidade de definir um tema para as imagens postas no risque e rabisque anual 
da AMAVI. Foi sugerido que fosse um produto agrícola do município, de preferência 
o produto que represente a festa realizada. Norberto sugeriu como tema os atrativos 
turísticos  do  município  e  foi  acatado.  Os  representantes  dos  municípios  então 
deverão enviar apenas uma imagem de um atrativo turístico até o dia 27 de outubro 
de  2011.  Fabiana  manteve  a  próxima  reunião  para  02  de  dezembro  de  2011 
conforme  era  previsto  no  calendário  de  assembleias   já  existente,  substituindo 
Trombudo Central a pedido do município por estarem sem Diretor no departamento 
de turismo, pelo município de Mirim Doce que se propôs em sediá-la. Marco Aurélio 
propôs  que  todos  os  participantes  se  comunicassem continuamente  para  que  a 
reunião pudesse ser realizada em meio período. Norberto sugeriu fazer a reunião 
pela manhã e que à tarde o município sede proporcionasse um passeio turístico. 
Todos  concordaram  com  a  sugestão  de  Norberto.  Marco  Aurélio  falou  sobre  a 
Kegelfest e sobre a feira Misturinha da Terra. Maria Aparecida R. de Souza convidou 
para o terceiro módulo de oficinas de gestão do projeto “trem é turismo”. Fabiana 
pôs seu e-mail  e  telefone  à  disposição para  qualquer  dúvida.  Nilsa  de  Oliveira, 
questionou se os participantes gostariam de visitar o Engenho Velho ou fazer uma 
caminhada. Ainda será definido. Fabiana explanou sobre a importância de se ter 
imagens dos municípios. Norberto sugeriu a criação de um banco de imagens para o 
acesso on-line. Norberto convidou para o Wandertag e explicou como é realizado o 
evento. Cíntia convidou para o Encontro na Colônia e explanou sobre a importância 
do mesmo. Fabiana contou sobre viagem ao Caminho dos Cânions. Fabiana ainda 
propôs que após a atualização do inventário de atrativos turísticos poderíamos nos 
reunir nos municípios para a realização de uma audiência pública para a validação 
do planos municipais de turismo.  Maria Luiza K. Liebsch,  Prefeita de Mirim Doce 
falou sobre visita à Europa e sobre a importância da Acolhida na Colônia para a 
permanência do agricultor no interior e sugere fazer turismo com coisas simples, 



valorizando principalmente construções antigas. Maria Luiza sugere ainda incentivar 
os agricultores a fazer pequenos eventos uma vez por mês. Fabiana acrescentou a 
necessidade em acreditar na potencialidade do seu município e encerrou a reunião 
agradecendo  a  presença  de  todos.  Participaram  dessa  Assembleia  dezesseis 
pessoas representantes de onze municípios: Norberto Weinrich, Diretor de Turismo 
de Ibirama, Cíntia Maier Beppler, Diretora de Turismo de Presidente Getúlio, Luciana 
Ramos, Turismóloga de Presidente Getúlio, Carmem Pezente Matias, Secretária de 
Turismo  de  Atalanta,  Maria  Aparecida  R.  de  Souza,  Secretária  de  Turismo  de 
Lontras,  Cristiano  Schuch,  Engenheiro  Agrônomo  de  Laurentino,  Maicson 
Montibeler, Oficial de Nível Médio de Chapadão do Lageado, Sebastião Wachad, 
Secretário de Meio Ambiente de Chapadão do Lageado, Rúbia Finardi, Turismóloga 
de  Agronômica,  Volnei  Sandro  Becker,  Empresário  de  Agrolândia,  Hélio  José 
Fronza,  Secretário  de  Turismo  e  Meio Ambiente de Agrolândia,  Homero Huber, 
Professor  de  música  e  Auxiliar  de  Trombudo  Central,  Maria  Luiza  K.  Liebsch, 
Prefeita Municipal de Mirim Doce, Nilsa de Oliveira, Secretária de Cultura de Mirim 
Doce,  Marco  Aurélio  Rosar,  Secretário  de  Desenvolvimento  Econômico  e 
Empreendedorismo de Rio do Sul e Fabiana Dickmann, Assessora de Turismo da 
AMAVI. A próxima Assembleia Ordinária desse Colegiado será realizada no dia 
dois de dezembro de dois mil e onze. 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.


