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 dezoito dia do mês de outubro de dois mil e doze, às nove horas e trinta
minutos, nas dependências do Auditório da AMAVI, realizou-se a quinta Assembleia
Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs dos seguintes
assuntos: aprovação da Ata da Assembleia Ordinária do dia 02/08/2012, Avaliação
da participação no 1ª Fórum de turismo do Vale Europeu, Informações sobre Cursos
de Capacitação em Turismo do SENAC, Informações sobre a proposta de visita
técnica a Serra Gaúcha e assuntos gerais. Fabiana deu inicio a reunião
agradecendo a todos e justificando a ausência da coordenadora do colegiado Elisete
que em função da decoração natalina da sua cidade não pode se fazer presente. Em
seguida apresentou o Caio que falou sobre projeto desenvolvido com apoio do
governo do estado que trabalha o turismo, cultura e meio ambiente de forma didática
em escolas onde são fornecidas cartilhas de 1º ao 4º ano de ensino fundamental,
contando historias ilustradas na cartilha e passando um dia com a turma na escola.
Para os municípios que tiverem interesse, deverão agendar a visita com Caio ou
Silvana. Fabiana falou sobre a participação no Fórum de Turismo do Vale Europeu
em Timbó e Beto complementou dizendo que precisamos fortalecer os laços entre
esta região turística com reuniões de planejamento, pois o Vale Europeu abrange
também os vinte e oito municípios da AMAVI e temos que aproveitar a marca e a
abertura que foi dada nesse fórum. Fabiana falou que doze pessoas da região da
AMAVI estiveram presentes no Fórum. Neste, foi falado em regionalização e não em
concorrência entre os municípios, pois precisamos trabalhar de forma conjunta, em
união, tendo em vista que os municípios são próximos uns aos outros. Fabiana falou
sobre o baixo interesse e a baixa procura pelo curso de Turismo ofertado pelo
SENAC. Infelizmente as pessoas ainda não despertaram para as capacitações,

sendo que esta era de suma importância para os agentes de turismo dos municípios.
Fabiana falou sobre a viagem a Gramado, mas infelizmente a maioria dos agentes
não tem condições de participar, tendo em vista o período de encerramento dos
mandatos e fechamento de contas, ficando assim cancelada a viagem técnica deste
ano. Sobre o site da AMAVI, Fabiana falou que será incluso o acesso ao portal de
turismo para cada município no site. Também para os agentes interessados sobre
tombamento Histórico, está disponível no site da AMAVI a lei de tombamento no link
da cultura, podendo ser utilizado pelos municípios. Beto convidou à todos para o
encontro catarinense das AMPES em Jaraguá do Sul com visita a cidade de São
Francisco do Sul, ao centro histórico, entre eles o museu do mar. Fabiana falou
ainda da possibilidade do Alto Vale comercializar roteiros através da CVC, iniciando
com roteiros bases e depois adequando-se conforme a demanda que está em
negociação com a empresa. Beto salientou a importância da acessibilidade nos
locais turísticos pois precisa-se haver preocupação com as pessoas idosas e
pessoas com necessidades especiais que freqüentam esses lugares. Fabiana
agradeceu a participação de todos e a próxima reunião será de encerramento das
atividades de 2012 deste colegiado. Participaram dessa Assembleia doze pessoas
representantes de sete municípios: Chapadão do Lageado, José Boiteux, Pouso
Redondo, Presidente Nereu, Rio do Sul, Salete e Taió. A próxima Assembleia
Ordinária desse Colegiado será realizada em Lontras, no dia seis de dezembro de
dois mil e doze, importante à participação de todos. 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.

