Ata nº 01/2019

Aos 03 dias do mês de Abril de dois mil e dezenove,
reuniu-se na sede da Sematur Secretária Municipal de Meio Ambiente, Turismo e
Cultura, o conselho Municipal de Turismo, estiveram presente a essa reunião os
seguintes membros Helio Rezer, Maria Auxiliadora de Lima, Andyra Maria Pinheiro
Piovesan, Alice Rezer, Deborah Kreutzfeldt Zeferino, Maria Angelica Araujo Figueiredo,
Odair Augusto de Azevedo, Antonio Marques dos Santos, Daniel Ferreira de Souza,
Fabiana Alves, representando a Nailor, A Presidente Maria Auxiliadora de Lima
declarou Aberta a Reunião Ordinária, em seguida Agradeceu a presença de todos, logo
após passou a palavra A secretaria Andyra, que falou sobre a viagem a Cuiabá onde
participou de um seminário sobre o Turismo sustentável e explanou sobre as
vantagens que o turismo sustentável traz sobre financiamentos de projetos
sustentáveis tudo o que se refere ao turismo como exemplo pousadas, hotéis tem um
escritório da ONU que da apoio a estes projetos, e em seguida secretária passou a
palavra para o Helio que falou sobre a regionalização do turismo, onde estamos
organizando conforme as exigências do Ministério do Turismo, sendo uma das
exigências as empresas ligadas ao turismo a se cadastrar no CADASTUR falou-se
também sobre a abertura do município para recepcionar o turismo, pois falta muitas
coisas, falou sobre o aniversário da cidade onde será comemorado no dia 04 e 05 de
maio com etapa do estadual de Motocross, falou-se também da limpeza do Rio Arinos,
e que o fespeva será no dia 20 e 21 de Julho de 2019 falou sobre a Divulgação do
município através placas nas principais entradas de acesso ao Município, nada mais a
tratar as 10:25 , Presidente deu por encerrada a presente Reunião a qual vai assinada
por mim que lavrei a presente ata e os demais Membros presentes.

