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

Ao vigésimo quarto dia do mês de março de dois mil e dezessete, na SALA DE
REUNIÕES DO LONDRINA CONVENTION BUREAU –

sita Rua Minas Gerais,

número duzentos e noventa e sete, 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), e Sr. Cícero
Cipriano (UFA)). Estava presente também o Sr. Arnaldo Falanca (Convention Bureau).
A reunião foi iniciada com confirmação de alguns trabalhos já providenciados para a
quarta Conferência Municipal de Turismo. Foi sugerido e todos concordaram em
antecipar a reunião ordinária do Contur para o dia vinte e nove de março, para que
seja feita a apreciação e aprovação de alterações no regimento interno do Contur. A
Sra. Rosângela Lippi comentou que a Adetunorp tem o corpo técnico de turismólogo,
onde ela faz parte e todo município que assinou o termo de adesão à IGR deve ter
todos os documentos exigidos, que somam sete documentos,o município de Londrina
ainda tem que entregar três documentos que seria o Inventário Turístico, o Plano
Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo. Comentou ainda que, tem
municípios que não entregaram nenhum documento. Foram acertados alguns detalhes
sobre a programação da quarta Conferência Municipal de Turismo. Sem mais nada a

tratar, a reunião foi encerrada às quinze 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:
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Londrina, 24 de março de 2017.
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