ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, na sala de
reuniões da Codel, à Avenida Presidente Castelo Branco, número quinhentos e
setenta, nesta cidade de Londrina – PR estavam presentes os seguintes
membros devidamente convocados por e-mail: Vinícius L. Donadio
(ABRASEL), Sra. Vera Lúcia Caldeira Rocha (ADETUR), Sra. Dirce Teresinha
Pais (CONAM), Sra. Maitê Uhlmann e Sra. Gilceia Cabral (CODEL), Wilson R.
de Paula (FEL), Sr. Valter Vinicius Vetore Alves (IPPUL), Sr. João Augusto
Barbosa (ONDA), Sra. Gislaine Brancalhão Queiroz (SEMA), Edvaldo Viana
(UGT). Tivemos a presença da Sra. Vânia Bernardo, colaborada da Abrasel. A
Sra. Maitê, presidente do Comtur, iniciou a reunião às dezesseis horas e
quarenta e dois minutos cumprimentando a todos os presentes. Em seguida,
comentou sobre o primeiro item da pauta, os documentos necessários para
solicitar o decreto de nomeação do novo conselho e que o Dr. Rogério Kodani,
assessor jurídico da Codel, veio à reunião para tirar as dúvidas que surgiram
em relação a esses documentos. Houve alguns questionamentos por parte dos
Membros, o Sr. João Augusto disse que na sua opinião, essa lei seria somente
para funcionários públicos e para quem tem cargo remunerado no Conselho. O
Dr. Rogério sugeriu, o Conselho abrir uma consulta junto à Controladoria Geral
do Município. Todos concordaram e será encaminhado uma solicitação de
orientação à Controladoria. Passando ao segundo item da pauta, disse que foi
determinado na Conferência Municipal de Turismo quatro assuntos, nos quais
o Conselho vai começar a trabalhar: 1) Cidades Inteligentes, coordenação
Convention Bureau (Arnaldo); 2) Gastronomia, coordenação Abrasel (Vinícius);
3) Turismo de Experiência, coordenação Jaqueline(SMAA) e Gislaine (SEMA) e
4) Educação para o Turismo, coordenação Professor Leandro (Unifil). Disse
ainda que já tem alguns Membros inscritos nos grupos e quem não se
inscreveu, que se coloque em algum grupo. A ideia é que os grupos se
reúnam, possivelmente, em encontros extra conselho e proponham ações
dentro desses assuntos para que possa ser fomentado pelo Conselho. O Sr.
Edvaldo solicitou à Sra. Maitê para definir cada assunto. A Sra. Maitê comentou
sobre os assuntos Cidades Inteligentes, Turismo de Experiência e Educação
para o Turismo. O Sr. Vinícius Donadio falou sobre a Gastronomia.
Prosseguindo, a Sra. Maitê falou sobre o evento “Conectur”, já convidando a
todos para participar, que será realizado no dia vinte e oito de agosto próximo,
nas instalações da Faculdade Positivo, sita à Rua Prefeito Faria Lima, número
quatrocentos, das treze às dezenove horas. Comentou que, ao final do evento
terá o lançamento do Hub de Inovação do Turismo e do Hackathon do Turismo
2019. Sobre o Hub de Inovação, algumas entidades estão indo para um espaço

próprio, localizado no Shopping Boulevard de Londrina e nesse grupo vão estar
a Abrasel, o Convention Bureau, Paraná Turismo e a Adetur. Disse que, é o
sonho de qualquer cidade ter um ponto onde as entidades do turismo possam
estar concentradas e trabalhando juntas num mesmo propósito e o Hackathon
vai acontecer em novembro deste ano. O Sr. Vinícius comentou sobre o
Meetup que, provavelmente, irá acontecer em setembro, onde terá um batepapo para saber exatamente quais os problemas do setor do turismo e
convidou a todos para participar e contribuir com esses dados, apontar os
problemas; depois isso tudo será apresentado no Hackathon para que se
possa levantar soluções para esses problemas. Comentou também, sobre o
Hub de Inovação do Turismo, que será um espaço de quinhentos metros
quadrados, com várias áreas e vai ter um setor para atrair empresas que
invistam nas startup’s e possam manter e trazer soluções para o plano real.
Foram feitos mais alguns comentários a respeito do Hackathon. Logo após, a
Sra. Maitê passou ao terceiro item da pauta, que é a definição do grupo para
dar o parecer do Projeto de Lei nº 61/2019, referente à sinalização de placas
turísticas em rodovias. Disse que foi solicitado à Câmara de Vereadores um
prazo para encaminhar esse parecer e esse prazo termina dia quatro de
setembro próximo. Pediu ao Sr. Valter Vinícius, do IPPUL, para esclarecer esse
projeto de lei e nos ajudar a fazer esse parecer. O Sr. Valter Vinícius se dispôs
a ajudar e comentou que esse é um projeto da Câmara, que altera o artigo 31A da lei Cidade Limpa e ela coloca para ter a inclusão de sinalização de locais
turísticos nas rodovias municipais. Comentou ainda sobre o parecer do IPPUL,
que é contrário a esse tipo de medida, porque tomou como base a Lei Nacional
de Trânsito, que diz que é proibido instalar placas de sinalização turística em
rodovias; como algumas pessoas que estavam na reunião disseram que
algumas cidades tem essa prática, precisaria de um auxílio, porque o
conhecimento que tem que trabalhar direto com a legislação é uma coisa que
pode contribuir, mas em relação a essa contrapartida já não tem essa
habilitação, porque está tendo uma afinidade com o turismo agora. Foram
feitos outros comentários a respeito da sinalização. A Sra. Maitê disse que vai
convidar para essa reunião a Sra. Denise, o Sr. Leandro, a Sra. Edmeia para
formar esse grupo juntamente com o Sr. Valter Vinícius, Sra. Vera e Sr. João
Augusto. E, pediu para o Sr. Valter Vinícius coordenar o grupo. Será passado o
contato de todos ao mesmo. Ficou decidido que a reunião desse grupo será no
dia vinte e sete de agosto próximo, às dezesseis horas e trinta minutos, na sala
de reuniões da Codel. Voltando ao assunto dos temas discutidos na
Conferência, a Sra. Maitê enfatizou a importância dos grupos de trabalho para
a discussão e ações a serem tomadas e comentou que, um conselho funciona
bem quando tem essa ação proativa de seus membros em torno de um objetivo
comum. Disse que, a próxima reunião será na Sema, se conseguirmos agendar

o espaço. A presente Ata foi lavrada por mim, Gilceia Cipriano Cabral, por
motivo de a Secretária não estar presente, e será lida e aprovada por todos os
presentes conforme relação abaixo:
ENTIDADE
ABRASEL
ADETUR
CODEL

REPRESENTANTE

ASSINTURA

Vinícius L. Donadio
Vera Lúcia C. Rocha
Maitê Uhlmann
Gilceia Cabral

CONAM
FEL

Dirce Dias Pais
Wilson R. de Paula

IPPUL

Valter Vinicius V. Alves

ONDA

João Augusto Barbosa

SEMA

Gislaine B. Queiroz

UGT

Edvaldo Viana

Londrina,22 de agosto de 2019

