ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, na Casa do Criador,
situada na Sociedade Rural, nesta cidade de Londrina – PR, estavam
presentes os seguintes membros devidamente convocados por e-mail:
Sr. Vinícius L. Donadio (ABRASEL), Sra. Vera Lúcia (ADETUR), Sr. Lúcio A.
Brandão (ADEVILON), Sr. Fabian Trelha e Sra. Tatiana Porto (CODEL), Sra.
Maria Josaine da Silva (IAPAR), Sra. Rosaly Tikako (IPPUL), Sra. Rosângela
Gondo (SINDEGTUR), Sr. Custódio R. do Amaral e Sra. Neide Ferreira
(UNIMOL). A reunião foi iniciada às quinze horas e vinte minutos, com o Sr.
Fabian agradecendo a presença de todos. O primeiro assunto da pauta é sobre
a inclusão da Entidade Rota Sonho Lindo como membro efetivo do Conselho.
Primeiramente, o Sr. Fabian justificou a ausência dos representantes da Rota,
o Sr. João e a Sra. Denise, por estarem envolvidos em trabalhos na Estação do
Turismo na Sociedade Rural. Informou que a entidade AFDM não vai mais
participar do Conselho. Destacou que foi a Entidade que solicitou sua exclusão.
Em seguida, conduziu a votação da adesão da Rota no Conselho. Todos
aprovaram, concordando que isso vai fortalecer o Conselho. Comentou que
pretende convidar um representante da Associação dos Foods Trucks para
participar das reuniões do Conselho. Diante disso, a Sra. Maria Josiane
comentou a importância de tomar cuidado com as questões legais, para não ter
problemas no futuro. O Sr. Fabian explicou que o estatuto do Conselho prevê
que nossas reuniões sejam abertas para qualquer cidadão que queira
participar, sem direito a voto. Destacou que essa é a ideia do convite e não
para participarem como membro efetivo. Informou que a Sra. Sandra foi
designada como suplente para representar a Paraná Turismo no Conselho.
Com relação a segunda pauta, o Sr. Fabian relembrou o anúncio que o Parque
do Beto Carrero World fez no município, que estava pensando em deixar o
Estado para se instalar em outro local. Disse que conversou com o
Comandante Chefe do Parque em um evento em São Paulo e este esclareceu
que não tem pretensão de mudar do município. O Sr. Fabian comentou que
defendeu Londrina, destacando sua localização. Informou que também
conversou com o Presidente do Ody ParK, enfim destacou que está
procurando investimento para Londrina nesta área. Seguindo a pauta, a Sra.
Rosangela apresentou sobre a Campanha Viaje Legal, explicando que o
projeto está relacionado com cartilhas com dicas e informações para os
viajantes. Informou que esses e outros materiais estão disponíveis no site do
Ministério do Turismo. Citou vários pontos descritos na cartilha, destacando
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que tem mapa dos lugares importantes, informações de como evitar problemas
e ter uma boa viagem, para turistas especiais, para grávidas e idosos.
Comentou também sobre os cuidados que precisam ter para viajar com
crianças e adolescentes, com os deficientes, enfim uma infinidade de
informações úteis para todo tipo de viagem, seja áereo ou terrestre. Destacou
que o objetivo deste documento Viaje Legal é amparar os viajantes,
esclarecendo seus direitos e deveres. Outro ponto que ela enfatizou foi a
importância do Conselho fazer o receptivo e não só o emissivo. Monstrou a
cartilha Viaje Legal resumida, produtos de alguns países e lugares para
divulgar o turismo local. Destacou que seria interessante divulgar o que temos
em Londrina. Explicou a diferença de guia de turismo (profissional) e o guia
turístico (todo o material disponível). Destacou a pergunta de o que fazer para
representar Londrina. A Sra. Tikako destacou que uma demanda importante
seriam os Distritos, afinal tinha festa da uva, do milho. Diante disso, a Sra.
Rosangela comentou das Entidades se unirem para lutar por causas como
essas. Sugeriu de construir um Portal com Artesanatos, para divulgar os
produtos de toda região. Por fim, todos aplaudiram por sua excelente
apresentação. Em seguida, a Sra. Maria Josiane questionou sobre os materiais
de divulgação que a CODEL sempre disponibilizava para o IAPAR. O Sr.
Fabian explicou que no momento a CODEL não tem material atualizado.
Informou que a Prefeitura está licitando uma nova Agência. Explicou que não
tem mais expectativa de criar material impresso, por ser muito caro e por
perder a validade rapidamente. Disse que pretende trabalhar com ebook, por
ser uma linguagem mais moderna e interativa. Outro assunto levantado foi
sobre a Sala da Rodoviária que já foi usada pelo setor de Turismo. O Sr.
Fabian explicou que foi licitada e a Viação Garcia assumiu. Comentou que
poderia ver a possibilidade de solicitar o espaço, mas para isso teria que ter o
compromisso de frequência no local. Sugeriu de cada Entidade do Conselho
elaborar seu próprio Ofício, solicitando à Codel a intervenção no sentido da
liberação do espaço. Disse que após isso, ele marca uma reunião com o
Presidente da Garcia. Seguindo a pauta, o próximo assunto tratado foi sobre os
problemas no acesso da Rodoviária. A Sra. Maria Josiane citou alguns pontos
positivos que foi feito na Rodoviária e destacou a necessidade de realizar
mudanças em alguns pontos críticos. Perguntou o que poderia ser feito para
ajudar os moradores de rua que ficam no local, se teria algo social que o
Conselho poderia fazer. O Sr. Fabian explicou que não podemos fazer muita
coisa neste sentido, mas que algumas ações estão sendo elaboradas. Citou
que em um dos pontos mais críticos, vai ser construída uma sede do SAMU,
sendo que vai mudar completamente a região e com isso, acredita que eles
vão sair do local. A Sra. Tikako citou algumas mudanças, como a duplicação da
Rua Potiguares, a mudança do monumento do Viajante, indo para o local
original, acima da Rodoviária. Com relação a outros pontos críticos – Biblioteca
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Central, Concha Acústica - o Sr. Fabian informou que foi feita uma iniciativa da
CODEL junto com a CMTU em que a ideia é levar os Foods Trucks para esses
espaços públicos. Explicou que trazendo a população para esses pontos,
esses moradores de rua acabam saindo. Destacou que o processo é lento, e
que tem que ser feito pela iniciativa privada. Por fim, o último assunto da pauta
do dia foi sobre o Controle de Frequência. O Sr. Fabian destacou a importância
dos membros justificarem as faltas. Enfatizou a entidade ADEVILON , em que
teve 100% de participação com a presença do Sr. Lúcio. A Sra. Denise
convidou os membros para participarem de um bate papo sobre a importância
da Gastronomia no Turismo. Assim, a Sra. Andréia respondeu algumas
perguntas do Sr. Lúcio, especialmente sobre o Café na Gastronomia. Sem
mais nada a tratar, a reunião terminou às dezessete horas e dez minutos e
após teve uma breve apresentação sobre o tema da Gastronomia no Turismo
pela Sra. Jussara Voss. A presente Ata foi lavrada por mim, Tatiana Porto, e
será lida e aprovada por todos os presentes, conforme relação que segue
abaixo:
ENTIDADE

REPRESENTANTE

ABRASEL

Vinícius L. Donadio

ADETUR NORTE DO PR

Vera Lúcia C. Rocha

ADEVILON

Lúcio Antônio Brandão

ASSINATURA

Fabian B. Trelha
CODEL
Tatiana Porto
IAPAR

Maria Josaine da Silva

IPPUL

Rosaly Tikako Nishimura

SINDEGTUR - PR

Rosangela Apª. R. Gondo
Custódio R. do Amaral

UNIMOL
Neide A. G. Ferreira
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Londrina, 13 de abril de 2018.
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