No dia trinta e um de agosto de dois mil e dezessete, às nove horas nas
dependências da AMAVI, na cidade de Rio do Sul, foi realizada Assembléia
Geral Ordinária, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs dos seguintes
assuntos: Abertura da Assembleia pelo Sr. Marcos Scheller – Coordenador do
Colturismo; Associação Expedição e Aventura – Técnicas de Mapeamento e
Roteirização; Alterações do Regulamento Interno do Colturismo – Amadeu
Gonçalves e Adriana P. Melo. Plano Estratégico IGR Caminhos do Alto Vale –
Atualizações realizadas em 11/08; Visita Técnica de turismo – Orientações finais;
Assuntos gerais. Abertura da reunião aconteceu pelo seu Presidente, Senhor
Marcos Scheller, ressaltando a importância da palestra proferida pelo prefeito do
Município de Treze Tílias, palestra essa que esclareceu aos prefeitos a
importância do Turismo nos municípios. Em ato contínuo foi realizada a eleição
da segunda Secretária, que foi escolhida a Senhorita Camila Barni, de Vidal
Ramos. Em seguida foi a apresentação do Marcus Bauermann Costa, da BITUIN
- Aventuras, que falou a respeito da Expedição Aventura bem como da
Associação, destacando o uso de mapas impresso em lona, da caminhada
contemplativa. O destaque foi o mapeamento altimétrico da região, com
roteirização desenvolvido num aplicativo para uso em smartfones e
computadores, segundo ele, sendo essencial esse trabalho de roteirização
dessa forma, para o cicloturismo e caminhada, principalmente, no sentido de
comercializar esses roteiros. Segundo Marcos, cada município tem sua
particularidade e o principal foco é a corrida de aventura, nos pontos de difícil
acesso e os pontos inatingíveis com trecking. Falou ainda da Caminhada –
expedição COC, de forma a envolver os estudantes em caminhadas
pedagógicas, com caça ao tesouro. Fabiana, enaltece a importância de envolver
os alunos nessa atividade. Por sua vez Cátia ressalta a importância do lucro com
a atividade turística. Deixou o contato da BITUIN: 33526666; 47 998846666 ou
e-mail: bituin666@hotmail.com Ato seguinte, a discussão a respeito da mudança
de COLEGIADO para CONSELHO. Foi aprovada a entrada da Turismóloga
Fabiana Dickmann para o CONSELHO, como SECRETÁRIA EXECUTIVA,
sendo cargo permanente e não eletivo, enquanto ASSESSORA DE TURISMO
da AMAVI. Definiu-se, também que ficou instituída a INSTÂNCIA DE
GOVERNAÇA, no encontro em Balneário Camboriú. Missão: Fomentar o turismo
na região CAMINHOS DO ALTO VALE, de forma integrada e sustentável,
através de iniciativa privada e pública. Ficou combinado que enviará por e-mail
para cada integrante, para contribuições. Foram lidos os objetivos e debatidos.
Debatidas também as ações de como tornar conhecida a região, contemplado
num plano de cinco anos, sendo discutido o plano estratégico a curto prazo.
Assunto seguinte: tratado os detalhes da visita técnica a ALFREDO WAGNER,
que acontecerá no dia vinte e oito (28) de setembro, onde ficou acordado de
convidar pessoas dos municípios integrantes do COLEGIADO, que atuam no
turismo a participarem da visita. Em pauta, também o festival gastronômico. A
assessora Fabiana colocou a falta de tempo para coordenar esse evento nesse
ano, de tal forma que ficou definido que não será realizado nesse ano. Cada
município poderá promove-lo se assim julgar conveniente e com capacidade
executá-lo. Nada mais à discutir, deu-se por encerrada a reunião. Estiveram presentes
na assembleia agentes municipais de turismo de 15 municípios do Alto Vale, sendo eles:

Agrolândia, Atalanta, Dona Emma, Ibirama, Ituporanga, José Boiteux, Laurentino,
Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste,
Trombudo Central, Vidal Ramos, Witmarsum, além da Assessora de Turismo e Cultura
da AMAVI, a consultora da Facisc Scheila Raquel Mazurek, o Secretário Executivo da
ACITC, de Trombudo Central, Guilherme Comik, e representante do Hotel Clasen, de
Ituporanga, José Ricardo Clasen. Com isso, encerra-se a presente ata que vai assinada
por mim Amadeu Gonçalves, 1º Secretári do COLTURISMO/AMAVI e por todos os
presentes, conforme consta em lista de presenças anexada.

