ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.

Ao décimo quarto dia do mês de março de dois mil e dezessete, na SALA DE
REUNIÕES DA CODEL –

sita à Avenida Castelo Branco, número quinhentos e

setenta, nesta cidade de Londrina – Pr., estavam presentes os seguintes membros
devidamente convocados por e-mail: Sr. Fabian Trelha, Sra. Tatiana Porto e Sra.
Gilceia Cabral (CODEL), Sr. João Augusto Barbosa (ONDA), Sra. Heloísa Dantas
(PARANÁ TURISMO), Sra. Rosangela Lippi

(SENAC), Sra. Rosangela Aparecida

Gondo (SINDEGTUR) e Sr. Cícero Cipriano (UFA)). O Sr. Fabian iniciou a reunião às
dezesseis horas e quatorze minutos, cumprimentando a todos. Em seguida, comentou
sobre o andamento dos preparativos para a quarta Conferência Municipal de Turismo.
O Sr. Cícero disse que, os crachás estão sendo confeccionados e serão cem crachás
para delegados, cinquenta para observadores e cinquenta para participantes. O Sr.
Fabian falou que serão entregues duzentos convites, sendo distribuídos três para cada
entidade. Falou ainda que, em relação à palestrante já está tudo acertado, será a Sra.
Trícia, que foi indicada pelo Sebrae. Houve vários questionamentos e discussões entre
os membros presentes em relação à programação da Conferência e ficou acordado
que a Conferência seguirá a seguinte programação: 8h às 8h45 – Credenciamento;
8h45 às 9h30 – leitura e aprovação do Regimento Interno; 9h30 às 10h15 –
Composição da mesa e abertura das pré-conferências; 10h15 às 11h – Palestra sobre
o tema: “Turismo de Londrina: Sustentabilidade e Desenvolvimento”; 11h às 11h30 –
Aberto para questionamentos;
11h30 às 12h – Devolutiva da atual gestão do Contur; 12h às 13h30 – Intervalo para
almoço; 13h30 às 14h45 – Início das pré-conferências com definição de 1 coordenador
e 1 relator dos trabalhos; 14h45 às 15h15 - Fechamento das propostas das pré1

conferências e encaminhamento de relatório final à Comissão Organizadora da 4ª
Conferência Municipal de Turismo de Londrina; 15h15 às 16h30 – Início do processo
eleitoral; 16h30 às 17h – Eleição da Diretoria e encerramento da 4ª Conferência
Municipal de Turismo. Foi decidido que no dia vinte e quatro de março será feito uma
nova reunião, convidando os relatores e mediadores do Sebrae para participarem,
bem como também a pessoa que fará o cerimonial da Conferência, para que sejam
acertados os últimos detalhes. Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às

dezessete horas e vinte minutos. A presente Ata foi lavrada por mim, Gilceia C.
Cabral, e será lida e aprovada por todos os presentes, conforme relação que
segue abaixo:
ENTIDADE

REPRESENTANTE

ASSINATURA

Fabian Trelha
CODEL

Tatiana Porto
Gilceia C. Cabral

ONDA

João Augusto Barbosa

PARANÁ TURISMO

Heloísa Dantas

SENAC

Rosangela Lippi

SINDEGTUR

Rosangela Aparecida Gondo

UFA

Cícero Cipriano

Londrina, 14 de março de 2017.
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