ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
DE LONDRINA – CONTUR.
Ao vigésimo e quinto dia do mês de julho de dois mil e treze, na sala de reuniões, da
ACIL, estavam presentes a Presidente do CONTUR a Sra. Miryan Rosinski (Londrina
Convention) e os seguintes membros, devidamente convocados por email: Arnaldo
Falanca (ABRASEL), Diego Menão (ACIL), ALtemir Lopes, Renne Mello e Tatiana Porto
(CODEL), Nair Tartari (ADETUNORP), Aguinário Silva (ARFN), Ederson Romam (CML);
Décio Zulian (CMTU), Vanda de Moraes (Secretaria da Cultura), Humberto Leal (IPPUL),
João Augusto (ONDA), Sergio Ozório (SEBRAE), Newton Felício (SINDEGTUR-PR),
Angelo Barreiros (UNIMOL), Alini Nunes (UNOPAR). A reunião foi iniciada às 16h15min,
com as boas vindas da Presidente do CONTUR a todos os presentes. Primeiramente ela
informou que devemos decidir o local, a data e o horário das reuniões. Segundo a Sra.
Miryan não poderemos utilizar a sala da ACIL sempre. A Sra. Vanda disse que tem uma
sala disponível na Biblioteca Pública e o Sr. Décio sugeriu o terminal rodoviário. Outra
sugestão foi do Sr. Ederson de realizar na sala de reuniões da Câmara. Também foi
citada a casa do papai Noel próxima a Prefeitura. A Sra. Miryan sugeriu de fazermos um
calendário das reuniões. O grupo chegou à conclusão de realizar as reuniões sempre na
última sexta-feira do mês das 16h00 às 18h00. O local ainda será definido. Porém, a
próxima reunião provavelmente acontecerá na ACIL, por se tratar de uma apresentação
que será feita pela Sra. Alini. O tema será a respeito da Demanda Turística de 2006,
material que está arquivado no Londrina Convention. Com isso, os membros pretendem
juntamente com as propostas geradas nas Pré-Conferências identificar, diagnosticar os
problemas para desenvolver os temas (I- Gestão do Turismo; II- Promoção de
Competividade Turística; III- Infraestrutura Turística e Segmentação e IV- Oferta
Turística). A Sra. Miryan e o Sr. Altemir sugeriram de analisarmos conforme o Tema I, a
identidade (vocação) do Turismo de Londrina. O Sr. Altemir acredita que com base nisso
poderemos formar uma linha de raciocínio para identificar os principais eixos de trabalho.
O Sr. Sergio comentou que é difícil essa definição, já que Londrina é uma cidade polo, por
exemplo, cultural e gastronômica. A Sra. Vanda acredita que seria difícil definir uma
identidade para Londrina, já que ela atua em vários setores turísticos. Por exemplo, do
ponto de vista da Secretaria da Cultura, esse Conselho poderia auxiliar na expansão do
turismo cultural. Ela relatou um impasse que aconteceu com a Cultura, pois conforme a
legislação da cidade há uma cobrança de taxa para uso de espaço público. A Cultura teve
que pagar aproximadamente 3 mil reais para realizar um festival em um local público. Ela
disse que tem casos que a legislação não funciona mais que tem cobrança. Ela citou o
apoio que do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) de 3 milhões e meio
dividido em vários editais. Ela relatou um evento que ocorreu na Concha Acústica o “Dia
do Rock”, que alguns funcionários da Cultura acabaram tendo que realizar a limpeza do
local. Ela acredita que este Conselho possa refletir, sugerir e articular soluções para
problemas como esses. O Sr. Ederson disse que teria que analisar de que forma a
ocupação de espaços públicos está colocada na Lei do Município. O Sr. Diego comentou
que esse caso não é só uma questão cultural, mas de turismo de eventos. A Sra. Vanda
acrescentou que ocorrem festivais em Londrina bem estabelecidos de muitos anos, por
exemplo, o Festival Demo Sul desde 2011 e o Festival Internacional de Londrina (FILO)
que já está na 45ª edição. O Sr. Newton acredita que Londrina seja uma cidade
multivocacional e acrescentou que as pessoas precisam saber que tipo de turismo tem
em Londrina. Por exemplo, qual a forma que Londrina vende o FILO. O Sr. Angelo

concordou ao dizer que primeiro os profissionais em Turismo precisam saber o que
Londrina tem a oferecer, para depois vender. Por exemplo, Maringá está se tornando
centro de compras e Londrina, qual seria o foco. O Sr. Altemir disse que essa seria a
questão, de definir o que atraí o turista de Londrina e que nesse sentido temos, por
exemplo, a Rota do Café. O Sr. João Augusto acredita que a tecnologia seria uma
ferramenta fundamental para divulgação do Turismo. O Sr. Diego sugeriu do Conselho já
sugerir a próxima pauta não ficar só nas reflexões. Conhecer realmente o que temos que
fazer com o objetivo de fazer Londrina crescer no setor turístico. Temos que pensar se
realmente queremos o desenvolvimento turístico, não que não seja desenvolvido, mas
aprimorar, e o que cada um está disposto a fazer para isso. Londrina tem 1 milhão de
visitantes por ano, o que podemos fazer para intensificar essa estatística. Ele sugeriu de
analisarmos a Demanda Turística que foi realizada em 2006. Conforme descrito no início
da ata a sugestão foi aceita e será avaliada na próxima reunião. O Sr. João Augusto
questionou qual seria o papel exatamente do Conselho e sugeriu de definirmos a
estrutura organizacional do Conselho, montar um planejamento estratégico. A Sra. Vanda
respondeu que seria proporcionar diretrizes, sendo o nosso papel de formular estratégias.
A Sra. Miryan disse que a estrutura já está definida, afinal temos o regimento interno, a
Lei do Conselho. O Sr. Sergio sugeriu que devemos priorizar os temas, por exemplo,
resolve cinco e vai para o próximo. A Sra. Vanda sugeriu que podemos até mesmo dividir
os grupos, sendo que temos 40 temas oriundos das Pré-Conferências, segundo ela temos
que priorizar buscando soluções. O Sr. Diego disse que ele apontaria duas prioridades;
1º) atualizar esse mapeamento estatístico de 2006 (base de informação) e 2º) dar atenção
ao Fundo Municipal de Turismo que já tem até projeto andando na Câmara. A Sra.
Miryan disse que devemos estabelecer as prioridades. O Conselho não vai executar mais
criar, articular. Podemos conjugar as idéias tendo como base esse estudo da Demanda
Turística. Conforme o Sr. Diego o material tem umas 700 páginas dividido em 3 cds e
poderíamos dividir em grupos para atualizar e apresentar na próxima reunião. Os
membros chegaram à conclusão que não seria necessário atualizar, pois conforme vamos
discutindo a atualização acontecerá automaticamente. Assim, ficou definido da Sra. Alini
apresentar o material na próxima reunião, especialmente os atrativos turísticos. Assim,
sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 18h00. A presente ata foi lavrada por
mim, Tatiana M. Porto, e será lida e aprovada por todos os presentes, conforme relação
que segue abaixo:
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