ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2013
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 cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às dezenove
horas nas dependências da Cachaçaria Água Doces na cidade de Rio do Sul
foi

realizada

a

Assembleia

Ordinária

de

Encerramento

do

COLTURISMO/AMAVI do ano de dois mil e treze. A ordem do dia dispôs dos
seguintes assuntos: Aprovação da Ata da reunião anterior; Calendário regional
de eventos; Avaliação dos trabalhos desenvolvidos em dois mil e treze; Metas
do plano de trabalho para dois mil e quatorze e Assuntos gerais. A assessora
de turismo Fabiana Dickmann deu as boas vindas à todos que após pediu para
que os presentes fizessem uma avaliação do ano de dois mil e treze. Os
participantes presentes contaram um pouco sobre as atividades turísticas
realizadas nos municípios no ano corrente. O Agente Josimar Simonettida
cidade de Taió falou sobre a importância de cada prefeitura manter o site
atualizado, pois a maioria das informações referente aos municípios é
pesquisada no site das prefeituras e que o município recebeu um ônibus de
turistas que vieram a Taió devi as informações turísticas que estavão no site.
Infelizmente ainda há uma resistência muito grande em muitas prefeituras em
manter a atualização do mesmo. Também sugeriu que a FECAM crie
ferramentas para divulgar em Redes Sociais. Na oportunidade o agente
mencionou que tem feito o pedido de vários cursos para a cidade de Taió para
o ano de dois mil e quatorze. Um assunto muito importante abordado foi o
pedido de capacitação para as pessoas que trabalham com o turismo rural,
especificamente as pousadas. Vê-se a importância dessa capacitação tendo
em vista principalmente a receptividade, a acolhida, bem como as técnicas
para um bom e melhor desempenho das propriedades turísticas. Um dos
pedidos durante a Assembleia foi à realização de viagens técnicas para os
responsáveis pela área do turismo. Fazem-se necessárias viagens técnicas

para aprimorar o conhecimento onde muitos dos exemplos realizados possam
ser efetivados nos municípios sendo que cada um poderá adaptar conforme
sua necessidade. Fabiana falou sobre o calendário de eventos, onde pediu
para os agentes enviarem a ela os eventos que serão realizados no ano
seguinte a fim de montar um calendário para a região. Fabiana falou que no
ano de dois mil e quatorze será dado uma atenção especial aos Planos
Municipais de Turismo dos municípios pertencentes à AMAVI, sejam eles
individuais ou regionalizados. A coordenadora do Colegiado, Marcia Sapelli
Kniess, sugeriu que nós agentes de turismo devemos pedir aos participantes
do Festival Gastronômico para fazerem vídeos de relatos dos participantes do
festival para em seguida colocar nas redes sociais e em sites das prefeituras.
Em seguida foi realizada a revelação do amigo secreto conforme combinado na
última assembleia e assim encerrada a última Assembléia do ano. Participaram
dessa assembleia cinco agentes representantes dos seguintes municípios:
Presidente Nereu, Lontras, Taió e Salete. 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 presença anexada.

