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 onze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às oito horas e trinta
minutos, nas dependências do Auditório da AMAVI, realizou-se a segunda
Assembléia Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs
dos seguintes assuntos: Capacitação sobre Portal de Turismo com Raquel
Rodrigues – Assessora de Turismo e Cultura da FECAM (Federação Catarinense
de

Municípios)

e

assuntos

gerais.

Para

iniciar

a

coordenadora

do

COLTURISMO/AMAVI Márcia Sapelli Kniess deu boas vindas a todos e falou
sobre a importância da capacitação trazida nesta oportunidade pela assessoria
de turismo da AMAVI, pois esta ferramenta é essencial para a divulgação do
município e do turismo, falou ainda que no ano passado ouve esta mesma
capacitação mais com a troca de governo e consecutivamente dos gestores de
turismo precisamos reciclar conhecimento e capacitar os que ainda não foram
capacitados. A assessora de turismo da AMAVI Fabiana Dickmann faz sua
saudação e agradece a assessora de turismo da FECAM por se disponibilizar a
realizar este treinamento, a região precisa ser divulgada e esta é uma ótima
ferramenta que os municípios possuem. Fabiana passa a palavra a Raquel que
inicia os trabalhos. Raquel falou da importância dos gestores municipais de
turismo atualizar diariamente o portal de turismo dos municípios mostrando na
íntegra como gerenciar o site. Raquel fala que da região da AMAVI somente três
municípios ainda não utilizam o Portal de turismo da FECAM, mais que estes
estão interessados em aderir. Raquel mostrou passo a passo como cadastrar
todos os eventos de forma organizada por segmentação. Explanou sobre os
conceitos básicos, segmentação turística e atratividade X produto e a
importância de usar estes conceitos ao alimentar o site. Enfatizou que é muito
importante aproveitar os roteiros já existentes. Raquel lembrou que em cada

imagem que anexar no cadastro deverá colocar os créditos para não gerar
problemas futuros. Os dados inseridos no portal deveram ser completos e muito
bem especificados por cada segmento. Raquel mostrou ainda como acompanhar
o numero de pessoas que tem visitado o site e o que elas têm procurado de
onde são e por quanto tempo permanecem no site, dados estes que ajudam os
agentes, a saber, qual seguimento tem despertado maior interesse nas pessoas.
Participaram dessa Assembleia vinte e oito pessoas representantes de dezoito
municípios: Agrolândia, Aurora, Chapadão do Lageado, Dona Emma, Ibirama,
Ituporanga, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Petrolândia, Presidente Nereu,
Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central e
Vidal Ramos. A próxima Assembléia Ordinária desse Colegiado será realizada na
AMAVI no dia seis de junho de dois mil e treze. 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.

