ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2015

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 dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às oito horas e
trinta minutos, nas Dependências do Auditório da AMAVI, foi realizado a
Assembleia Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs
dos seguintes assuntos: Recepção e café; Primeira Praça gastronômica Compartilhando Informações com CDL de Rio do Sul; Projeto Cicloturismo –
Levantamento de informações e mapeamento do trajeto com Marcus
Bauermann Costa; Caminhada Rural Cultural – Norberto Weinrich (Neco);
Avaliação do II Seminário Regional de Turismo; Eleição para compor cargos da
coordenação do Colegiado e Assuntos gerais. Ao iniciar a reunião o
Coordenador do Colegiado Sr. Josimar Simonetti deu as boas-vindas aos
participantes e falou da importância do comprometimento dos agentes
municipais em participarem das assembleias. Em seguida passou a palavra a
assessora de turismo da Amavi Sr. Fabiana Dickmann que cumprimentou a
todos e deu seqüência a pauta. Bruna, representante da CDL de Rio do Sul
falou sobre a organização da Praça Gastronômica que realizou-se na cidade de
Rio do Sul, enfatizando que o evento foi um sucesso. Mencionou que deverão
acontecer dois eventos por ano. Observou-se que é um evento de baixo custo
e com bom retorno aos participantes. Na oportunidade Bruna ressaltou que o
evento teve todos os alvarás e licenças em dia. Utilizou-se locação de tendas e
teve investimento em música ao vivo. Para isso, cada participante teve um
investimento no valor de quatrocentos reais. Em seguida Sr. Marcus
Bauermann Costa apresentou o mapeamento para o projeto cicloturismo que
será realizado nos vinte e oito municípios da região. A proposta é dividir em
eixo sul e eixo norte com quatorze municípios em cada eixo acompanhando o
relevo da região. Os levantamentos de placas previstas para a rota, pontos de
apoio sinalizados e custos da rota já foram previamente orçados. Marcos

enfatizou que a proposta é elaborar projetos dentro dos modelos do SICONVI
(Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse) e outros sistemas
e cadastrar em nome da AMAVI para buscar estes recursos e implantar o
projeto a nível regional, prevendo plano de marketing e bicicletas duplas para
inclusão de passeios com deficientes visuais neste roteiro. Foi de aprovação
unânime que este projeto deverá ter continuidade através do colegiado de
turismo. Dando continuidade, o Sr. Norberto Weinrich abordou acerca da
“Caminhada Rural Cultural”. Norberto apresentou os resultados obtidos com o
envolvimento da comunidade local na caminhada e falou da importância na
valorização da cultura com o desenvolvimento desse grandioso e importante
evento. A caminhada rural é realizada nas diversas comunidades rurais do
município de Presidente Getúlio. Cada evento realizado conta com um público
bastante expressivo com aproximadamente quatrocentas pessoas. Vale
ressaltar que toda alimentação do evento é servida pela própria comunidade. O
evento costuma iniciar por volta das nove horas da manhã com um café
ofertado gratuitamente. Como forma de cultivar a costumes, os participantes
usam trajes típicos e decoram seus veículos para a caminhada. Como forma de
confraternização, o evento termina com um delicioso almoço no salão da igreja.
Outrossim, Fabiana iniciou sua avaliação sobre o II Seminário Regional de
turismo que aconteceu no mês de agosto do corrente. O Seminário contou com
diversas atividades, incluindo alguns cases de sucesso do Estado. O case de
sucesso que mais chamou a atenção dos participantes foi o Café Colonial
Strudel Haus da cidade de Jaraguá do sul. Os empresários de forma simples
explanaram suas grandiosas experiências de erros, acertos, dificuldades e
possibilidades, bom como as parcerias para que o empreendimento se
tornasse sucesso. A avaliação faz-se necessário para a melhoraria do próximo
seminário. Sendo assim, os participantes avaliaram que muitas palestras foram
extremamente acadêmicas e institucionais. Alguns agentes municipais
questionaram acerca do local do evento e também sobre a feira realizada pelo
Instituto Federal Catarinense. A agente Maria Aparecida Cristovam mencionou
que o local é muito distante. Já a agente Ana Cleia Fernandes ressaltou que a
Feira do conhecimento científico e tecnológico, realizado pelo IFC é bastante
distinto da temática do seminário de turismo, pois são públicos bastante
diferenciados. Ficou deliberado por este colegiado que deve-se continuar
realizando o Seminário e, sugeriu-se que o mesmo deverá ser realizado no

centro da cidade de Rio do Sul e num espaço aonde possui acessibilidade.
Definiu-se também que deverão ser apresentados cases de sucesso da região
do Alto Vale do Itajaí, bem como de outras regiões do Estado de Santa
Catarina. Dando continuidade, o Sr. Josimar Simonetti coloca seu cargo de
coordenador do colegiado à disposição e, por unanimidade dos participantes,
Maria Aparecida Cristovam, agente de Turismo da cidade de Lontras foi eleita a
coordenadora

do

colegiado-

Colturismo/AMAVI.

Maria

agradeceu

e,

parabenizou o trabalho feito pela coordenação anterior deste colegiado,
colocando-se a disposição para bem representar a região do Alto Vale do Itajaí
no segmento do turismo. Estiveram presentes na assembleia o Gerente de
Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Taió, Sr. Osvaldo
Fernandes Júnior, bem como os demais agentes municipais de turismo.
Participaram dessa assembleia treze pessoas de nove municípios, sendo eles:
Agronômica, Aurora, Rio do Sul, Lontras, Presidente Getúlio, Taió, Vidal
Ramos, Vitor Meireles e Santa Terezinha. A próxima Assembléia Ordinária
desse Colegiado será realizada na AMAVI no dia cinco de novembro de dois
mil e quinze. Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por
mim Roberta Schmitt, Primeira Secretária do COLTURISMO/AMAVI e por todos
os presentes, conforme consta em lista de presenças anexadas.

