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 seis dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta
minutos, nas Dependências do Auditório da AMAVI, foi realizado a primeira Assembléia
Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem da Assembléia dispôs dos seguintes
assuntos: Turismo Rural e sua prestação de conta com nota do produtor (Colocação de
cada município quanto a esta realidade para possíveis encaminhamentos); Discussão
sobre criação de lei de incentivo ao turismo nos municípios; CADASTUR- Sistema de
Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo;
Eleição da coordenação do colegiado de turismo da AMAVI para o ano de dois mil e
quatorze e Assuntos Gerais. Para dar início a primeira assembléia ordinária a Assessora
de Turismo da AMAVI, Fabiana Dickmann cumprimento-o à todos passando a palavra à
coordenadora do colegiado a Senhora Márcia Sapelli Knies que cumprimentou os
presentes e desejou ótimo trabalho á todos. O primeiro tema da pauta aborda a
importância da Nota de Produtor para as pessoas que trabalham com o turismo rural. Um
tema muito relevante e preocupante para os agentes e agricultores, sendo que até o
momento não se sabe de forma clara e objetiva os caminhos que autoriza o agricultor que
faz parte do turismo rural a retirar notas fiscais dos serviços prestados sem ter que deixar
de ser agricultor e sem ter problemas futuros com aposentadoria. A questão é, como agir
nessa situação. Alguns agentes explanaram a realidade de seus municípios, como estão
fazendo para que possam emitir nota fiscal sem deixar de ser um produtor rural. Tem-se
observado que na maioria dos casos, abre-se um MEI – Microempreendedor Individual
facilitando dessa forma a emissão de notas fiscais contendo os serviços de alimentação e
hospedagem. A fim de buscar alternativas para sanar essa dificuldade, Fabiana sugeriu
que a nova coordenação do colegiado faça um estudo junto aos órgãos responsáveis e
tragam os resultados ao grande grupo do colegiado. Uma das sugestões foi convidar os
sindicatos rurais dos municípios para serem parceiros e auxiliar nas dúvidas referentes ao
assunto acima mencionado. Fabiana colocou em discussão a fim de aprovação a

importância da criação de uma lei de incentivo ao turismo municipal, ou seja, essa lei será
para incentivar e oportunizar os empreendedores rurais a manter suas propriedades
organizadas, atrativas e aptas a receber os turistas. Esse incentivo será pelo órgão
público como forma de melhorias ao turismo do município. Muitos agentes falaram sobre
a lei de incentivo as empresas. Pensa-se que não será necessária uma lei específica para
o turismo. Falou-se também do Programa SC Rural que tem por objetivo oferecer
condições para o desenvolvimento econômico sustentável dos municípios catarinenses
por meio de diferentes atividades ligadas ao setor agrário, como por exemplo, o turismo e
o comércio de produtos catarinenses, sendo que é papel da Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável a gestão desses recursos. Como a maioria dos agentes
presentes não tem maior conhecimento do desenvolvimento do programa SC Rural,
pensa-se em convidar um representante da Epagri para maiores esclarecimentos aos
membros do colegiado apresentando-se na próxima reunião ordinária. Outro assunto
muito importante será a retomada do CADASTUR- Sistema de Cadastro de pessoas
físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do Turismo. A agente de Turismo do
município de Lontras Maria Aparecida Cristovan falou de quão importante é os municípios
manterem seus empreendimentos cadastrados no sistema CADASTUR. Esse cadastro
viabiliza maiores oportunidades de recursos e visibilidade aos empreendimentos. Ficou
definido que Fabiana entrará em contato com o Analista de Turismo Sr. Fábio Luis Farber
funcionário da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte para explanação e
importância do cadastramento dos diversos empreendimentos. Fabiana lembrou
novamente os agentes que cadastrem e atualizem os eventos municipais no calendário
de eventos no site da AMAVI e na oportunidade pediu para os agentes que ainda não
possuem login e senha solicitar junto ao setor de turismo da AMAVI. Em seguida, Fabiana
falou sobre a realização da terceira edição do Festival Gastronômico do Alto Vale do Itajaí
que terá seu início em meados do mês de abril do corrente ano. A reunião com os
empresários participantes será realizada no dia dez de março no Auditório da AMAVI às
quatorze horas e trinta minutos. Fabiana falou também que na assembléia de prefeitos o
Festival Gastronômico foi elogiado, tendo em vista que os prefeitos perceberam que essa
ação está trazendo benefícios aos empreendimentos bem como um aumento da demanda
turística no município e com isso proporcionando maior visibilidade aos mesmos. Falou
também que por cobrança de muitos prefeitos, será necessário repensar a marca turística
do Alto Vale do Itajaí. Fabiana pediu para que os agentes encaminhem a ela algumas
sugestões de nome até o dia vinte e oito do mês de março. Alguns agentes já sugeriram
os nomes, como: Alto Vale e seus Encantos e Belezas e Sabores do Alto Vale. Fabiana

pediu também que os agentes de turismo passem os contatos dos coordenadores dos
grupos de terceira idade de cada município, a fim de organizar grupos para fazer turismo
nos municípios. A coordenadora, Marcia Kniess Sapelli falou do roteiro de ciclo turismo
que está sendo organizado pelos gestores de turismo que compreendem a SDR de Taió,
abrangendo os municípios de Taió, Salete, Santa Terezinha, Rio do Campo, Mirim Doce e
Pouso Redondo. É importante salientar que esses roteiros poderão abranger mais
municípios da região futuramente. Após, Fabiana falou da Rota Doce Sabor, ou seja, um
roteiro de gastronomia e compras. Em seguida, foi realizada a eleição e posse da nova
diretoria do COLTURISMO/AMAVI para o ano de dois mil e quatorze. Fabiana conduziu a
eleição. Primeiramente perguntou se todos os presentes aceitavam a recondução dos
membros atuais da coordenação: Márcia Kniess Sapelli, Josimar Simonetti e Adriana
Pedroni de Melo, pois os mesmos se propuseram a deixar seus nomes à disposição para
o cargo a fim de serem reconduzidos. Todos os presentes aceitaram. Então Fabiana
solicitou que os presentes se manifestassem para colocarem seus nomes a disposição
para os demais cargos para compor a coordenação. Logo, por aceitação de todos ficou
assim constituído a coordenação do COLTURISMO/AMAVI para o ano de dois mil
quatorzes: Coordenadora Geral – Márcia Kniess Sapelli, Secretária de Turismo de Salete;
Vice-coordenador – Josimar Simonetti, secretário de Turismo e desenvolvimento de Taió;
Secretária Geral – Adriana Pedroni de Melo, Agente de Turismo de Presidente Nereu;
Primeira secretária – Patrícia Ferreira, coordenadora de Turismo de Agrolândia e Segundo
Secretário – Cleison Fronza, secretário de Turismo de Pouso Redondo. Todos os agentes
de turismo presentes saudaram a coordenação eleita. Após, foram feitos os convites dos
eventos que serão realizados nos municípios. Ibirama convidou para o evento de
Emancipação Político administrativo. Luiz Alberto da Silva, da AMPE falou sobre o Projeto
Rota 470, projeto este, desenvolvido com o objetivo de reconhecer, implementar e
divulgar serviços e produtos oferecidos pelas comunidades aos redores da BR-470 em
Santa Catarina. Na oportunidade Luiz Alberto falou sobre a visita técnica à cidade de São
Pedro de Alcântara que será realizada no dia doze de abril do corrente organizada pela
AMPE – Associação das Micro e Pequenas Empresas de Rio do Sul e Alto Vale. Os
gestores interessados deverão deixar seus nomes com Luiz Alberto. Fabiana perguntou
se a turma tem interesse em fazer uma viagem técnica no ano de dois mil e quatorze. Os
agentes sugeriram a cidade de Urubici, tendo em vista as semelhanças e características
do turismo do Vale do Itajaí. O secretário de turismo de Taió, Josimar Simonetti
apresentou o mapa turístico da cidade que tem o objetivo de divulgar a mesma. Nesta
assembléia ficou definido o calendário das reuniões para o ano corrente. Seguem as

datas: oito de maio, treze de julho, quatro de setembro e seis de novembro no Auditório
da AMAVI. A data da assembléia de encerramento será decidida posteriormente.
Participaram dessa Assembléia dezoito pessoas representantes de quatorze municípios:
Aurora, Pouso Redondo, Rio do Campo, Agrolândia, Rio do Sul, Ibirama, Trombudo
Central, Chapadão do Lageado, Rio do Oeste, Lontras, Salete, Presidente Nereu, Taió e
Presidente Getúlio. A próxima Assembléia Ordinária desse Colegiado será realizada na
AMAVI no dia oito de maio 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
anexada.

