
 

                                               ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2014 

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 quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, nas 

dependências do Auditório da AMAVI, realizou-se a Assembléia Ordinária do ano do 

COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs dos seguintes assuntos: Recepção com 

café; Visão e Experiências sobre Nova Trento e o turismo religioso, inserção do Santuário 

de Nossa Senhora de Salete no roteiro de Turismo Religioso do Estado de Santa Catarina 

com Márcia Sapelli Kniess; Avaliação do Seminário Regional de Turismo, realizado no 

Instituto Federal Catarinense no dia quatorze de agosto de dois mil e quatorze; 

Informações sobre a reunião do grupo gestor do Colegiado de Turismo da FECAM com 

Josimar Simonetti – coordenador representando a região da AMAVI no grupo gestor do 

colegiado de turismo da FECAM; Assuntos Gerais; Encaminhamentos sobre a 

regularização da atividade do turismo rural na agricultura familiar; Festival de turismo em 

Gramado (interessados em ir ou enviar); Cesta de produtos para UNIMED. Os municípios 

que irão doar os três produtos que vão compor a cesta onde a UNIMED para entregar aos 

jurados do Prêmio de Jornalismo, deverão entregar na AMAVI até o final de setembro. Ao 

iniciar, a Assessora de Turismo da AMAVI, a senhora Fabiana Dickmann deu as boas 

vindas e fez uma breve apresentação, tendo em vista os novos agentes de turismo que 

fazem parte do colegiado, explicando como acontecem as reuniões do Colegiado. Em 

seguida, Fabiana passou à palavra a coordenadora do colegiado, a Senhora Márcia 

Sapelli Kniess que fez uma explanação sobre a Visão e Experiências de Nova Trento e o 

turismo religioso, inserção do Santuário de Nossa Senhora de Salete no roteiro de 

Turismo Religioso do Estado de Santa Catarina. Márcia, falou que algum tempo já estava 

participando das reuniões do Turismo Religioso do Estado para possível inclusão do 

turismo religioso Santuário Nossa Senhora de Salete no roteiro. Márcia participou então 

da reunião do GT na cidade de Imaruí, levando o projeto do turismo religioso para 

aprovação. Na oportunidade explanou sobre os benefícios que a inclusão desse roteiro 



trará para a cidade de Salete bem como toda região do Alto Vale do Itajaí. Após a 

comissão do GT avaliar o projeto apresentado, acharam de suma importância a inclusão e 

aprovação do mesmo no roteiro do Turismo Religioso do Estado. Sendo assim, o 

município de Salete hoje, é o único município do Alto Vale do Itajaí que integra o GT de 

Turismo Religioso. Uma das sugestões será levar os empreendedores dos municípios 

para uma visitação técnica. Para finalizar a experiência, Márcia apresentou um vídeo com 

os negócios de sucesso como fábrica de bolachas e todos os produtos que oferecem aos 

turistas. Em seguida, o Senhor Agostinho Senem falou sobre a importância e como estão 

os andamentos da Lei complementar que recepciona no município  a nota de produtor 

para fins turísticos. Falou como está o andamento dessa e o que a mesma contribuirá 

para as famílias que fornecem serviços turísticos para os municípios. Agostinho fez a 

leitura da Lei e suas regulamentações. Falou da importância da sensibilização e 

mobilização nos municípios e sugeriu que o município crie material de divulgação como 

folder, flyers, banner sobre a importância da Agricultura Familiar dentro da Lei Traf. A Lei 

Estadual já possui todas as regulamentações. Cabe ao município neste momento dar 

encaminhamento ao projeto de Lei Complementar com as devidas regulamentações e 

encaminhar ao poder legislativo para aprovação. A Lei faz saber aos agricultores 

familiares que para serem consideradas atividades turísticas, o agricultor poderá emitir 

notas fiscais até em cento e vinte dias, passado essa quantidade de dias, ele será 

descaracterizado como serviços de atividades turísticas. Outra sugestão foi sensibilizar os 

empreendedores da importância da emissão das notas fiscais para os produtos 

artesanais. Após a Lei complementar ser aprovada no município, é importante a 

capacitação das pessoas envolvidas nesse processo para melhor entendimento do 

regimento e das questões pertinentes a Lei, sendo que o Senhor Agostinho se 

disponibilizou para ser o moderador nesse processo. Para encerrar sua fala, Agostinho se 

colocou a disposição para qualquer dúvida em relação à Lei, bem como os procedimentos 

da mesma. Em seguida, Fabiana falou sobre a possibilidade e viabilidade da elaboração 

dos Planos Municipais de Turismo serem realizados através de consórcio através da a 

AMAVI. Sr. Agostinho defini que, Fabiana deve levantar orçamentos e propostas para 

serem apresentadas a ele, para que o mesmo possa levar a proposta para a Assembléia 

de Prefeitos e após fazer licitação para esse consórcio bem como sensibiliza-los da 

importância econômica desse, para os municípios. Após, todos os agentes efetuaram a 

avaliação do seminário de turismo realizado no dia quatorze de agosto de dois mil e 

quatorze nas dependências do Instituto Federal Catarinense na cidade de Rio do Sul, 



através do preenchimento de formulários. Em seguida, o secretário de Turismo do 

município de Taió e membro do colegiado de Turismo da FECAM, Josimar Simonetti, 

falou sobre a reunião do colegiado da FECAM que se realizou em Florianópolis. Falou 

que ficou definido que será realizada uma capacitação aos agentes de turismo 

pertencentes às Associações de Municípios em na cidade de Florianópolis. Após, alguns 

agentes fizeram os convites de suas atividades nos municípios. Regina Bonito Petry, 

secretária de Desenvolvimento Econômico Empresarial de Rio do Sul, fez o convite a 

todos os agentes da 25ª Kegelfest em Rio do Sul. Luiz Alberto, secretário Executiva da 

AMPE, convidou os interessados para participarem da EMCONAMPE que acontecerá nos 

dias 26 e 27 de setembro em Itajaí. Participaram dessa Assembléia onze agentes e 

secretários, representantes de nove municípios, sendo eles: Salete, Lontras, Presidente 

Nereu, Aurora, Dona Emma, Atalanta, Rio do Sul, Taió. A próxima Assembléia Ordinária 

desse Colegiado será realizada na AMAVI no dia seis de novembro de dois mil e 

quatorze. Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim Adriana 

Pedroni de Melo, Secretária Geral do COLTURISMO/AMAVI e por todos os presentes, 

conforme consta em lista de presenças anexadas. 

 

 

 

 

 


