ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2016
Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI
Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, 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:
Lei que Recepciona a Política de Apoio ao Turismo Rural na Agricultura Familiar e dá
outras providências; Apresentação do resumo das atividades realizadas em 2016;
Plano de trabalho do COLTURISMO-AMAVI 2017; Assuntos Gerais. O Coordenador
Geral do COLTURISMO-AMAVI Marcos Bauermann Costa agradeceu a presença de
todos e deu inicio a reunião passando a palavra à Assessora de Turismo da Amavi,
Fabiana Dickmann. Ela por sua vez agradeceu aos presentes e lamentou o baixo
quórum da reunião, mas já imaginava que isso pudesse acontecer graças ao período
pós eleitoral onde muitos já estão cientes das mudanças que acontecerão e, em
algumas prefeituras, os cortes de gastos e de cargos já começaram a acontecer.
Fabiana passou a palavra ao Sr. Agostinho Senem, Diretor Executivo da AMAVI e que
nesta oportunidade trouxe as informações sobre a Lei que Recepciona a Política de
Apoio ao Turismo Rural na Agricultura Familiar e dá outras providências. Agostinho fez
uma breve explanação sobre a Lei Estadual 16.971de 26 de julho de 2016, abordando
suas particularidades e ressaltando a sua importância. Logo após explicou sobre a Lei
elaborada por ele para que os municípios pudessem adaptá-la e aplicá-la como forma
de auxiliar os agricultores a emitir nota de produtor rural para produtos e serviços
turísticos, ligados ao turismo na agricultura familiar. Segundo ele não serão aceitas
notas ficais manuais, somente eletrônicas. Logo que os municípios fizerem a
aprovação da Lei Municipal, a AMAVI oferecerá uma capacitação aos agricultores para
que todos possam aprender a emitir essas notas e se beneficiarem com isso. Segundo
ele, é preciso que fique bem claro para quais serviços e produtos poderão emitir essa
nota. Para as propriedades que atuarem através da Lei TRAF a fiscalização sanitária e
tributária será somente orientativa, jamais punitiva. Fabiana agradeceu ao Sr.
Agostinho pela sua palestra e aproveitou o momento para solicitar que seja incluído no
Consórcio Multifinalitário um item orçamentário para o desenvolvimento do turismo do

Alto Vale, visando o planejamento de ações para promover a Região Turística
Caminhos do Alto Vale. Marcos ressaltou a importância de se ter um orçamento, um
repasse das prefeituras para esta finalidade por menor que seja, pois só assim poderão
dar mais visibilidade à Região realizando ações integradas. O Sr. Agostinho disse que
fará sua parte e irá incluir este item orçamentário para este fim e que cade ao gestor
municipal também ajudar a conscientizar o seu prefeita da importância de fazer este
repasse neste consórcio. Ele informou que no dia oito de dezembro acontecerá o
Seminário Regional para os novos Agentes Políticos, voltado para os novos Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos no Alto Vale do Itajaí. Seria uma ótima oportunidade
do COLTURISMO/AMAVI estar presente e, durante a recepção dos convidados,
abordarem sobre a importância da nova Região Turística Caminhos do Alto Vale e o
quanto seria bom ter os prefeitos envolvidos com este trabalho. Marcos ficou feliz com
o convite e comentou que seria bom ter um material personalizado para cada
participante levar e, posteriormente, poder ler com atenção. Luiz Alberto da Silva,
executivo da AMPE, pediu a palavra para um assunto fora da pauta. Segundo ele o
SEBRAE incluiu a nova Região Turística Caminhos do Alto Vale no Material sobre
Rotas Estratégicas Setoriais para a Indústria Catarinense - 2022. Em reunião com o
SEBRAE, foi solicitado apoio à ações nesta nova Região Turística. Assim, o SEBRAE
sinalizou interesse em realizar a Pesquisa de Demanda Turística no Alto Vale, já que
muito se falou sobre a necessidade de haver um aprofundamento sobre os dados
oficiais do turismo na região. Fabiana ressaltou que, os dados que constam neste
material feito pelo SEBRAE e em diversos outros materiais existentes estão muito
desatualizados e não mostram a realidade. Desta forma, no dia vinte e cinco de
outubro haverá uma reunião com os técnicos do SEBRAE que farão um esboço do
projeto. Foi solicitado que os municípios participem desta reunião e tragam pelo menos
um empresário da área para participar também, já que o SEBRAE realiza trabalhos
voltados às micro e pequenas empresas. Na seqüência Fabiana apresentou um
resumo das atividades realizadas pelo COLTURISMO/AMAVI em 2016, conforme
segue: Defesa à criação da Nova Região Turística; Conquista da criação da Nova
Região; EXPOTUR . Seminário de Turismo, Identidade Visual da Nova Região Turística

e apresentação de roteiros municipais; Reuniões Nossa Marca; Visita Técnica à São
Martinho; Apoio ao Festival de Botecos e Realização do 5º Festival Gastronômico do
Alto Vale. Fabiana apresentou as atividades previstas no Plano de Trabalho para 2017,
entre elas: Participar de eventos para divulgar o Caminhos do Alto Vale; Realizar as
reuniões com o COLTURISMO/AMAVI; Elaborar o plano regional de turismo; Trabalhar
o artesanato da região; Realização de visita técnica; Realização de novos festivais
como, cucas, pastéis, chopp, cervejas artesanais, etc; Realização do 6º Festival
Gastronômico; Elaboração e comercialização de Roteiros Integrados; Realização do
Seminário de Turismo juntamente com a 2ª Expotur; Realização de roteiros de turismo
religioso; Realização de roteiros de cicloturismo integrado e execução de demandas
fora do plano de trabalho. Fabiana pediu para que os municípios dêem especial
atenção ao Cadastur. Vaniele Weinrich, Diretora de Turismo de Presidente Getúlio,
sugeriu que seja criada uma comissão especial para discutir ações de planejamento
para a Região. Nos assuntos gerais ficou definido que será mantida a última
assembléia ordinária do ano. Nada mais à discutir, deu-se por encerrada a reunião.
Estiveram presentes na assembléia agentes municipais de turismo de 7 municípios do
Alto Vale, sendo eles: Agrolândia, Lontras, Presidente Getúlio, Rio do Oeste, Rio do
Sul, Vidal Ramos e Vitor Meireles, além da Assessora de Turismo e Cultura da AMAVI,
Fabiana Dickmann, o Executivo da AMPE e o representante do SEBRAE. Sem mais a
tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim Luciana Ramos, Secretária
do COLTURISMO/AMAVI e por todos os presentes, conforme consta em lista de
presenças anexada.

