ATA Nº 004/2022
Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2022, às 9h, no Estrela Palace Hotel, em
Estrela/RS, realizou-se assembleia geral ordinária da Associação dos Municípios do
Vale do Taquari (AMVAT), sob a coordenação do presidente Sandro Herrmann.
Estiveram presentes os prefeitos de Colinas, Estrela, Pouso Novo, Santa Clara do Sul,
Progresso, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Anta Gorda, Sério, Marques de Souza,
Encantado, Bom Retiro do Sul e Fazenda Vilanova, além de secretários/dirigentes de
Turismo de municípios como Ilópolis, Roca Sales, Estrela, Anta Gorda, Progresso,
Arvorezinha, Cruzeiro do Sul, Encantado, Arroio do Meio, Sério, Poço das Antas, Bom
Retiro do Sul, Fazenda Vilanova, Teutônia, Paverama, Lajeado, Imigrante, Santa Clara
do Sul, Pouso Novo, e vereador de Roca Sales, além de lideranças empresariais da
região. O presidente Sandro Herrmann abriu os trabalhos e convidou para a Mesa
Oficial os prefeitos de Estrela, Elmar Schneider (1º vice-presidente); de Arroio do Meio,
Danilo Bruxel (1º tesoureiro) e de Santa Clara do Sul, Paulo Kohlrausch. Na
continuidade passou a palavra ao 1º vice-presidente e prefeito anfitrião, Elmar
Schneider, que saudou e desejou boas vindas a todos, aproveitando a oportunidade
para apresentar a todos o novo secretário de Turismo e Cultura do município, Joel
Mallmann. O presidente, então, comunicou aos prefeitos que estavam recebendo
material da assembleia, com as correspondências recebidas, expedidas, parecer do
Jurídico da Amvat sobre o uso de máscaras (desobrigação). Colocou em votação a ata
da assembleia anterior, realizada no dia 4 de março, que foi aprovada por todos os
presentes. Em seguida, convidou para apresentar suas percepções sobre a Missão a
Dubai o prefeito de Santa Clara do Sul, que representou a Amvat na viagem. A
comitiva da região visitou a Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro.
Um diferencial em relação ao Brasil, segundo ele, é que as pessoas são preparadas
para integrar o governo, porque este é um interesse do Estado, do país. “Há uma
busca constante pelo conhecimento e profissionalismo”, observou. Além da busca pelo
conhecimento, também chamou atenção a valorização da tradição. A partir de suas
impressões, Kohlrausch deixou duas sugestões para os gestores. A primeira, para que
a Amvat, por meio de seus prefeitos, participe de feiras e exposições que ocorrem no
Brasil. “Essas ideias novas podem ser implementadas no Vale do Taquari”, explicou.
Também sugeriu que a região pense na realização de uma exposição regional, com
espectro nacional, a qual poderia ser organizada pela Amvat e Amturvales. “Temos
tamanho para isto”, enfatizou o prefeito. Os trabalhos tiveram continuidade com a
participação do presidente da Amturvales, Leandro Arenhart, que destacou a palestra
a ser realizada com o empresário e palestrante internacional Bruno Omori.
“Trouxemos alguém com a visão do Omori porque muitos estão percebendo o que o
turismo pode fazer. Mas temos que nos preparar e nos qualificar muito ainda,
especialmente quando começarmos a receber os turistas que virão com a inauguração
do Cristo Protetor do Vale do Taquari”. Arenhart ainda lembrou que muitas pessoas
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trabalharam para que o turismo estivesse em expansão no Vale. Entre eles, citou o exprefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti, que faleceu há um ano, no dia 19 de março
do ano passado. Já o vice-presidente da Amturvales, Charles Rossner, ressaltou os
projetos que estão sendo desenvolvidos para o futuro. Ele afirmou que todas as
cidades associadas à Amturvales estão cadastradas no mapa do turismo brasileiro, o
que possibilitará angariar recursos no Ministério do Turismo e preparar a região para
receber turistas. “Nós ainda não temos muitos turistas no Vale, hoje recebemos
visitantes. Temos que virar essa chave, temos que ter turistas que passem mais dias
aqui, fiquem em hotéis e usufruam dos nossos restaurantes, supermercados,
farmácias, postos de combustíveis. É o turista que faz a economia girar”, analisou
Rossner. A assembleia prosseguiu com a palestra de Bruno Omori. O empresário
paulista, que é gestor da área de Turismo e Hotelaria, esteve visitando a região nos
últimos três dias, falou sobre o potencial da região e oportunidades que podem ser
exploradas. Omori conheceu cerca de 20 municípios e pontos turísticos, como o V-13,
em Vespasiano Corrêa; a Escadaria, em Estrela; o Museu do Pão, em Ilópolis; e o Cristo
Protetor, em Encantado. “Primeiro, fiquei muito impressionado com as belezas
naturais. A percepção geral é de um grande potencial: dá para trabalhar o turismo
sustentável, turismo de aventura e turismo esportivo, que pode estar ligado ao rio”,
avalia o empresário, que também é presidente do Instituto de Desenvolvimento,
Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente de São Paulo (IDT-CEMA). Na visão de
Omori, embora exista potencial, o produto ainda precisa ser trabalhado. “O turismo no
Vale precisa ser estruturado, ‘embalado’ para poder ser vendido para agências de
cidades e países como São Paulo, Barcelona, Tóquio, Itália ou Alemanha. Depois de
‘embalado’, poderemos trazer pessoas pra cá e vender pacotes”. Outros desafios,
conforme o palestrante, são oferecer uma rede hoteleira com maior qualidade e
quantidade de apartamentos, e fortalecer o receptivo com mais comércio e integração
com artesãos e com a população. “São alguns aspectos de estruturação e
planejamento para transformar o Vale do Taquari num grande destino turístico do
Brasil. O turismo nesta região é um diamante bruto, que pode virar um diamante
lapidado, valendo milhões e trazendo emprego. O turismo pode, inclusive, elevar o PIB
per capita do morador porque, em média, um colaborador de uma fábrica ganha duas
ou três vezes menos do que no turismo já estruturado”. Durante a palestra, o
empresário ainda destacou a aprovação recente do projeto de lei que legaliza os
chamados jogos de azar, como cassinos, bingos e jogo do bicho. “Vai haver um novo
olhar para essa questão dos cassinos turísticos e casas de apostas esportivas. Por que
não pensar nisso para esta região, que é uma região tão bonita? É algo que atrairia
público e agregaria valor”, enfatiza. Ao fim da reunião foi apresentado o vídeo da
temporada outono/inverno do Vale do Taquari. O vídeo apresenta os produtos
turísticos da região, com imagens dos 36 municípios associados à Amturvales, que
remetem à estação do frio e do aconchego, como pousadas, espaços de gastronomia e
pontos turísticos para visitação. A iniciativa é da Amturvales e tem o apoio de Sebrae e
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Univates. Encerrada a palestra e apresentação do vídeo, o 1º vice-presidente, Elmar
Schneider, encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos e ressaltando a
importância do encontro, pois o turismo é fonte de renda e geração de empregos.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada.

Prefeito Sandro Ranieri Herrmann,
Presidente da AMVAT
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