ATA

DA

REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA

DO

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.

Ao trigésimo e primeiro dia do mês de janeiro de
dois mil e quatorze, na ACIL, estavam presentes a Presidente do CONTUR a Sra.
Miryan Rosinski (Londrina Convention) e os seguintes membros, devidamente
convocados por email: Anibal Vieira da Cruz (ADETUNORP), Maria Regina
(AGRICULTURA), Aparecida de Lourdes Arado (CASA DA MEMÓRIA), Altemir
Lopes e Renne Mello (CODEL), João Augusto e Agostinho Felício Junior (ONDA),
Sergio Ozório (SEBRAE), Newton Eskelsen (SINDEGTUR-PR), Alini Nunes
(UNOPAR). A reunião foi iniciada às 16h16min, com as boas vindas da Presidente
do CONTUR a todos os presentes. Conforme comunicado na última reunião e de
acordo com o Regimento Interno do Conselho essa reunião extraordinária teve a
finalidade exclusiva para o julgamento da perda de mandato de duas entidades que
faltaram injustificadamente durante as reuniões de 2013, sendo a BPW Mulheres de
Negócios e a Secretaria da Agricultura. A representante titular da Secretaria da
Agricultura a Sra. Maria Regina, fez algumas justificativas referente às faltas. No
caso da outra entidade, não compareceu nenhum representante. De acordo com o
Regimento o processo de votação para a perda de mandato deve ser secreto, sendo
exigido o voto favorável da maioria absoluta dos membros. Assim, o resultado da
votação foi o seguinte; com relação a Secretaria da Agricultura dos 11 votantes,
todos votaram para permanência da entidade. No caso da outra entidade, 9 votaram
para perda do mandato e 2 votaram para a entidade permanecer. Como seria
necessário de pelo menos 11 votos para exclusão resultando na maioria dos votos,
já que fazem parte do Conselho 21 entidades, a mesma permanece. Por fim, as
reuniões serão quinzenalmente, sendo a reunião ordinária sempre a última sextafeira de cada mês. Ressaltando que na reunião ordinária, caso não comparecer nem
o titular ou o suplente e não justificar, será contado como falta, podendo perder o
mandato. Com relação a outra reunião prevista no mês, caso não seja possível
comparecer, os membros não precisam justificar a falta. No entanto, os assuntos
serão discutidos normalmente sendo informados por meio da Ata da reunião. Assim,
ficou de confirmar o local da próxima reunião no dia 14 de fevereiro às 16h00.
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