ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE LONDRINA – COMTUR, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO
DE 2013.
Ao décimo quinto dia do mês de janeiro de dois mil e treze, às dezesseis horas,
na sala de reuniões na Prefeitura de Londrina, reuniram-se representantes
Governamentais do Poder Executivo Municipal, da Sociedade Civil Organizada,
de Instituição de Ensino Superior e do Setor Produtivo, devidamente
convocados por email. Estavam presentes as Sras. Heloisa Botelho e
Francismara Lourenço da Casa do Conselho, a Sra. Alini Nunes (Unopar), a
Sra. Tatiana Porto e o Sr. Altemir Lopes da Codel, o Sr. Arnaldo Falanca
(Abrasel), o Sr. Diego R. Menão (Londrina Convention) e o Sr. Sérgio Tacaki
(Sociedade Civil). A reunião foi marcada por iniciativa do Diretor de Turismo da
CODEL, cuja finalidade foi a reativação do Conselho Municipal de Turismo, que
está inativo desde 2009. A Sra. Heloisa Botelho esclareceu que para esta
reativação é necessário a realização da Conferência Municipal e informou que
conforme divulgado pelo Gabinete da Presidência da República, está previsto
para este ano a Conferência Nacional, sendo a temática: “Aprimoramento de
Modelo de Gestão descentralizada, compartilhada e participativa do Turismo
no Brasil”. Outro ponto que a Sra. Heloisa destacou, é o fato de que seria
interessante a organização da Conferência Municipal ser baseada na Nacional,
visto que o nosso município não tem plano de política pública para o
desenvolvimento do turismo local. Seguidamente, o senhor Bruno Veronesi
falou sobre a importância de planejar e potencializar o desenvolvimento do
turismo e se colocou a disposição para a realização desses trabalhos. Foi
esclarecida a necessidade de constituir uma comissão organizadora para a
realização da Conferência Municipal. Os presentes decidiram criar duas
subcomissões; uma ficará encarregada da parte de comunicação e estrutura e
a outra da parte de conteúdo e metodologia. A partir da data de convocação e
publicação por meio de um decreto, têm-se no máximo 90 dias para realização
da Conferência Municipal. A próxima reunião ficou agendada para 15 de janeiro
de 2013 às 16h00 na sala de reuniões da Codel. Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que será lida e
aprovada por todos os que compareceram à reunião.
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