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 dois dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos,
nas dependências da Holzweg Cervejaria no município de Lontras, realizou-se a
primeira 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 02/12/2011, em Mirim Doce; O cadastro de evento no sistema disponível no
site AMAVI; Encaminhamentos do Guia de Eventos e Turismo impresso; Elaboração
de roteiro para grupo de pessoas do Caminho dos Canyons; AMPE (Associação de
Micro e Pequenas Empresas) fará breve explanação de seus trabalhos voltados ao
turismo em municípios do Alto Vale do Itajaí. Assuntos gerais. Maria deu boas vindas
e passou a palavra à Fabiana que cumprimentando a todos iniciou a reunião
solicitando a leitura da ata feita pela secretária Cíntia. Fabiana passou a palavra
para o presidente do COLTURISMO, Marco Aurélio. Marco Aurélio explicou a
importância do guia regional e explanou sobre os dois pontos de informações
turísticas regionais que serão implantadas no trevo e na praça de Rio do Sul. Marco
comentou ainda sobre a necessidade de se formar nova chapa para eleição a
realizar-se em uma reunião extraordinária no mês de março. Cíntia questionou se a
eleição não poderia ser realizada na reunião ordinária de abril em Rio do Sul. A
sugestão foi aceita e três pessoas puseram o nome à disposição para criação de
chapa: Norberto, Cíntia e Elizete. Fabiana mostrou o modelo do guia o qual foi
enviado a todos para que mostrem aos prefeitos que devem assinar as autorizações
até o dia 15 de fevereiro. Assim sendo pode-se cumprir o cronograma e ter o
material em março para distribuição. Foi solicitada a tentativa de levar o guia a
reunião dos prefeitos da AMAVI, no intuito de obter todas as assinaturas nesse
momento. Marco Aurélio e Fabiana vão ver a possibilidade. Fabiana sugeriu ver o
modelo do guia do Vale das Tradições, principalmente como esse guia tem detalhes
diferentes de um município para o outro. Todos concordaram em manter o layout
sugerido e mudar apenas as cores e detalhes na página de cada município. Fabiana
pediu atenção às imagens que serão enviadas para o guia, que elas sejam de locais
que possam ser visitados e que chamem a atenção. Nelo, integrante do Comtur de

Lontras solicitou a apresentação dos participantes da reunião, a qual foi feita. Foi
solicitado que fossem lidas novamente as datas das próximas reuniões, o que foi
realizado. Foi solicitada a criação de uma comissão para organizar um roteiro para
os turistas dos Canyons, e as pessoas que se propuseram foram: Fernando, Elizete,
Norberto e Nelo. Fabiana mostrou no site da AMAVI que os eventos cadastrados
estão em um link na página principal. Fabiana explicou as formas de pesquisa de
eventos e também como cadastrar. Para cadastrar é necessário acessar sistema,
eventos e digitar o nome do usuário e senha. Fabiana enfatizou que quanto mais
informações forem postas, mais beneficiado será quem está pesquisando. Foi falado
também sobre como inserir fotos e flyers dos eventos e que eles podem ser
inseridos depois do evento cadastrado, basta editar o cadastro. Fabiana lembrou
ainda que no guia impresso irão apenas os eventos principais, mas que é importante
cadastrar todos os eventos municipais no site. Além disso, explicou que ao digitar o
nome do município no site de busca Google, ele elencará por primeiro o site da
AMAVI. Na sequência, Roberto da AMPE, Silvana da ATUR e Luiz Fernando da
UFSC explanaram sobre o trabalho realizado por eles nas áreas de gestão,
educação e design voltados para o turismo em alguns municípios do Alto Vale.
Deixaram o site www.ampealtovale.com.br para os municípios que tiverem interesse
em manter contato. Encerraram convidando todos a participarem do Seminário
Regional de Turismo que será realizado no dia 23 de março em Rio do Sul. Marco
Aurélio parabenizou a apresentação pedindo que os trabalhos sejam feitos em
conjunto, ou seja, os municípios, entidades e AMAVI realizem os mesmos planos
para que não se repita o trabalho. Ao encerrar Fabiana solicitou ainda que para a
realização do projeto fotográfico sejam conseguidas as assinaturas dos Secretários
das SDR’s e AMAVI. Participaram dessa Assembleia 32 pessoas, representantes de
14 municípios: Atalanta, Dona Emma, José Boiteux, Ibirama, Imbuia, Laurentino,
Lontras, Mirim Doce, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Rio do
Oeste, Salete, Trombudo Central. A próxima Assembleia Ordinária desse Colegiado
será realizada na AMAVI em Rio do Sul, no dia quatro de abril 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.

