ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.

Ao vigésimo nono dia do mês de março de dois mil e dezessete, na SALA DE
REUNIÕES DA CODEL – Instituto de Desenvolvimento de Londrina, 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. Vinícius L. Donadio (ABRASEL), Sr. Aníbal Vieira
da Cruz (ADETUNORP), Sra. Viviane Fernandes (AGRICULTURA), Sr. Fabian
Trelha, Sra. Tatiana Porto e Sra. Gilceia Cabral (CODEL), Sr. Sidney Antônio
Bertho (CULTURA), Sra. Ana Flávia Galinari (IPPUL), Sr. João Augusto
Barbosa (ONDA), Sr. Cícero Cipriano (UFA) e Sra. Neide Aparecida G. Ferreira
(UNIMOL). O presidente, Sr. João Augusto, iniciou a reunião às quatorze
horas e dezesseis minutos, cumprimentando a todos. Prosseguindo, fez alguns
comentários sobre sua gestão no Contur e que, infelizmente houve algumas
ações que não foram materializadas, mas com essa nova conferência, que
será realizada no dia três de abril, temos um alinhamento com o poder público,
poder privado, sociedade civil, profissionais na área, onde essas ações
poderão se materializar. Disse que, hoje é a última reunião do Contur para que
seja acertado os últimos detalhes da quarta Conferência Municipal de Turismo,
para que tenhamos uma conferência organizada e planejada. Em seguida, o
Sr. Cícero fez os comentários sobre algumas alterações a serem feitas no
Regimento Interno das Pré-Conferências. Essas alterações foram discutidas
entre os membros presentes, sanado algumas dúvidas e feito algumas
sugestões. As alterações foram votadas e aprovadas por unanimidade. O
Regimento com as devidas alterações será apresentado na quarta Conferência
Municipal de Turismo para aprovação de todos os delegados. Sem mais nada a
tratar, o Sr. João Augusto encerrou a reunião às quinze horas e vinte e oito
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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ENTIDADE

REPRESENTANTE

ABRASEL

Vinícius L. Donadio

ADETUNORP

Aníbal Vieira da Cruz

AGRICULTURA

Viviane Fernandes

ASSINATURA

Fabian Trelha
CODEL

Tatiana Porto
Gilceia C. Cabral

CULTURA

Sidney Antônio Bertho

IPPUL

Ana Flávia Galinari

ONDA

João Augusto Barbosa

UFA

Cícero Cipriano

UNIMOL

Neide Aparecida G. Ferreira

Londrina, 29 de março de 2017.
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