ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.
Aos quatorze dias do mês de março 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: Sra. Vera Lúcia C. Rocha
(ADETUR), Sr. Lúcio A. Brandão (ADEVILON), Sra. Maitê Uhlmann e Sra.
Gilceia Cabral (CODEL), Sra. Terezinha B. Freire (EMATER), Sr. João Augusto
Barbosa (ONDA), Sra. Sandra N. Camacho (PARANÁ TURISMO), Sr. Egon P.
Bertolaccini (ROTA DO CAFÉ), Sra. Gislaine B. Queiróz, representando a Sra.
Alexsandra C. da Vanço (SEMA), Sra. Patrícia Sugeta (SESC CADEIÃO) e Sr.
Custódio Amaral (UNIMOL). Os Membros: Sra. Dóren de A. Faria (ABAV) e
Sra. Simone O. F. Vecchiatti (SEMA) justificaram a ausência na reunião. A
Presidente do Conselho, Sra. Maitê, iniciou a reunião às dezessete horas e
quatro minutos cumprimentando todos os presentes. Disse que alguns
Membros do Conselho tem se reunido para organizar a Quinta Conferência
Municipal de Turismo, pois é nossa obrigação fazer esse evento agora. Que
foram realizadas duas reuniões e vai fazer a leitura da Ata da Segunda
Reunião da Comissão Organizadora da Conferência, que já está com a
formatação, a sugestão do evento e quer saber a opinião de todos, se está
tudo certo ou se mudamos o formato, pois foi feito um evento um pouco mais
dinâmico, com mais conteúdos e acredita que vai dar um bom resultado para a
Conferência. Disse ainda que, antes de continuar, quer fazer um convite para o
Conselho participar do lançamento do Vídeo Institucional de Londrina, que será
na terça-feira, dia dezenove próximo, às oito horas e trinta minutos, no gabinete
do Prefeito e que é importante a participação do Conselho, pois é um material
muito necessário não só para o turismo, mas para todas as outras secretarias e
para a cidade de uma forma geral. Fez alguns comentários sobre as versões
do vídeo e que depois do lançamento já vai estar disponível para quem quiser,
podem fazer uso, fazer download, compartilhar. Prosseguindo, fez a leitura da
Ata mencionada acima e comentou que a Conferência será realizada no
período das quatorze às dezenove horas, com palestras tipo TED, palestras
dinâmicas de quinze minutos cada. Comentou que a palestra do tema
“Educação para o Turismo”, a Secretaria de Educação tem um case e fará a
palestra apresentando um vídeo que conta a história de Londrina passando
pelos pontos turísticos da cidade. A Sra. Leda do Sebrae fará a palestra sobre
o tema “Turismo e Cidades Inteligentes”. Disse que serão quatro palestras e
em seguida terá quatro mesas, cada mesa com um tema: “Turismo e Cidades
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Inteligentes”, “Gastronomia”, “Educação para o Turismo” e “Turismo de
Experiência”, para a discussão das propostas de cada tema. Cada mesa terá
um coordenador para orientar os trabalhos e os participantes poderão escolher
um tema para trabalhar. O Sr. Lúcio questionou se o tempo será suficiente para
as palestras. A Sra. Maitê disse que sim, pois as palestras são para dar a
inspiração, a discussão será mais rica nas mesas e os palestrantes também
estarão nas mesas. Disse também que a Paraná Turismo é quem fará a
abertura da Conferência e foi sugerido pela Comissão trazer o Sr. Aldo
Carvalho, diretor de marketing para fazer a palestra. A Sra. Sandra falou que
esteve com o Sr. Aldo e o presidente da Paraná Turismo, Sr. João Jacob,
participando de uma oficina na Paraná Turismo e comentou com eles a
respeito da Conferência. O Sr. Custódio questionou se essa Conferência vai ter
o regimento, porque o que está sendo passado aqui tem que estar dentro do
regimento, senão chega no dia o cidadão fica questionando algumas coisas, aí
tem que perguntar se ele leu o regimento e, essa organização tem que
trabalhar em cima do regimento, como foi feito na Conferência anterior, teve a
divisão em grupos, discussões das propostas, que é o que estamos
trabalhando até hoje. A Sra. Maitê disse que está sendo respeitado o
regimento. O Sr. Lúcio perguntou como serão feitas as inscrições e a Sra.
Maitê respondeu que serão feitas pelo site da Codel. A Sra. Maitê pediu que
assim que for definido a data e o local da Conferência, a Sra. Sandra conversar
com o Sr. Aldo e sugeriu ele falar sobre os quatro temas da Conferência e de
repente comentar se a Paraná Turismo tem algum plano sobre esses temas.
Disse que a intenção é que o Sr. Aldo faça a abertura do evento, vai ter o
momento do discurso, mas o Sr. Aldo abriria a nossa Conferência. Disse ainda
que o tema “Gastronomia” a Abrasel ficou de definir o palestrante, talvez seja a
Sra. Ana Paula. Ficou pendente o tema “Turismo de Experiência”. A Sra.
Terezinha comentou que falou com a pessoa de Santa Catarina, ela vai estar
fora do país e vai chegar só no dia onze, mas a mesma indicou alguém lá da
região. Comentou ainda que conversou com a Sra. Denise e com a Sra. Dóren
a respeito e, para vir uma pessoa de tão longe para falar quinze minutos sem
bancarmos nada além da hospedagem, não seria viável. A Sra. Terezinha
disse que conversaram em colocar um empreendimento que já está fazendo o
turismo de experiência e a parte do turismo de experiência na área de pesquisa
e extensão, que seria Iapar, Embrapa, Emater, fariam um enfoque para colocar
esses dois exemplos e deixaria eles falarem cinco minutos cada um e fariam
uma introdução sobre o que é o turismo de experiência. Disse ainda que
seriam aqui da região, um de Tamarana, a Sra. Marlise, e falar com a
Embrapa, Iapar e Emater para dividirem esse contexto. E deixaria para chamar
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a pessoa da Acolhida na Colônia (Santa Catarina) para um outro evento com
mais tempo. Sugeriu não colocar o nome dos palestrantes no convite, somente
os temas centrais, pois se precisar mudar o nome não dará problema. A Sra.
Maitê disse que o Sr. Arnaldo é que fez a logomarca da Conferência, pois não
temos ninguém especializado, a logomarca do Comtur vai ser colocada na
parte superior do convite e a logomarca dos parceiros na parte inferior, é um
evento que não tem custo, cada parceiro colabora com o que precisa. A Sra.
Terezinha disse que se fosse na rural a Emater tem o local dentro da
exposição, as pastas, os crachás, o cafezinho que faz parte dos eventos
técnicos da ExpoLondrina, a água, o som, o equipamento, é o que a Emater
tem disponível. A Sra. Maitê disse que a dúvida que a Sra. Denise colocou se
vai ser feito na rural ou no Sesc Cadeião, já que há uma mobilização para que
o Sesc Cadeião seja o centro da economia criativa aqui em Londrina, não
necessariamente dia onze, não precisa ser durante a exposição, só é preciso
ver se o secretário vai vir. A Sra. Terezinha falou que tem que considerar,
porque no dia onze vai ter muitas autoridades na exposição, não exatamente o
secretário, mas se tivesse outro evento para trazer o secretário, porque a
Conferência vai ficar pendente, enquanto ele não der uma data a Conferência
não avança. O Sr. Custódio disse que lá na exposição é um meio de vender o
turismo, se fizer no Sesc Cadeião, na data da exposição, não vai dar muita
gente. A Sra. Terezinha disse que precisa de uma definição urgente com
relação ao local, porque se tiver que cancelar lá na rural não tem problema,
mas não pode cancelar às vésperas, porque eles estão deixando de emprestar
para outros. A Sra. Maitê falou que precisa da posição da Comissão. A Sra.
Terezinha disse que tem que colocar isso para a Comissão, porque se for
esperar mais uma reunião e ninguém pode vir. O Sr. Lúcio perguntou quem
está presente da Comissão, quem tiver presente resolve e fecha isso, o tempo
urge. O Sr. Custódio falou que este ano é o ano das Conferências e citou as
datas de algumas Conferências de outros Conselhos que acontecerão este
ano. A Sra. Maitê disse que algumas pessoas comentaram de algumas
burocracias e dificuldades para entrar na rural para poder participar da
Conferência. Foram feitos alguns comentários a respeito e sobre ter que pagar
o estacionamento. A Sra. Terezinha falou que como já está decidido essa
questão de esperar o secretário, é preciso colocar na Comissão para o pessoal
decidir e que se achar que é mais viável transferir para outro local, desmarca a
rural. A Sra. Maitê disse que era para ter decidido isso hoje, mas todos tiveram
problemas para comparecer, então será decidido na semana que vem, será
convocado o pessoal para quarta-feira, dia vinte, às dezesseis horas e trinta
minutos. O Sr. Lúcio sugeriu colocar isso no whatsapp do grupo. A Sra.
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Terezinha disse que é o que ela sugere, colocar no whatsapp do grupo hoje ou
amanhã no máximo para sabermos a decisão. A Sra. Maitê perguntou à Sra.
Terezinha se ela entrou em contato com o cerimonial da rural. A Sra. Terezinha
disse que sim, está tudo certo, o cerimonial, o cafezinho, o som, foi solicitado
tudo. A Sra. Maitê questionou a Sra. Terezinha sobre os palestrantes. A Sra.
Terezinha disse que já está confirmado. A Sra. Maitê falou que o Sebrae e a
Emater estão contribuindo com algumas coisas e se alguém aqui quiser e
puder contribuir também através de suas entidades, será bem vindo, talvez
contribuir com algum brinde para os palestrantes. O Sr. Egon disse que
consegue sim e se alguém quiser juntar mais alguma lembrança, agrega na
sacolinha e entrega o produto, que é o café, vai com a cara de Londrina. A Sra.
Maitê comentou que o Conselho está se reunindo para começar a trabalhar,
que esta ação da Conferência pode não parecer nada, mas já foi feito duas
reuniões, algumas ações que levaram tempo, foi uma evolução. Disse que
essa é a primeira ação do Conselho Municipal de Turismo este ano e um
conselho só faz sentido se todo mundo trabalhar. Logo após, questionou se
alguém tem outro assunto a tratar e sugeriu fazer uma rodada para todos se
manifestarem. A Sra. Patrícia se apresentou dizendo que é gerente do Sesc
Cadeião, é a primeira vez que participa da reunião do Conselho e que o Sesc
Cadeião está de portas abertas para receber o Conselho em possíveis eventos,
para fazer parcerias. Foram feitos alguns questionamentos sobre o Sesc
Cadeião, os quais foram respondidos pela Sra. Patrícia. Passando ao Sr.
Lúcio, o mesmo fez algumas perguntas sobre a Conferência. A Sra. Maitê
respondeu que vai ser das quatorze às dezenove horas, vai ter o cafezinho, vai
ser um evento super dinâmico, talvez o evento seja no Sesc Cadeião e se não
for lá, vamos providenciar uma outra visita do Conselho para todos
conhecerem. Em seguida o Sr. João Augusto questionou o que realmente foi
feito, desenvolvido durante esses dois anos pelo Conselho. A Sra. Maitê disse
que não pode responder por esses dois anos, pode responder pelos oito meses
que está à frente deste Conselho. Que o Conselho trabalha uma pauta que
está alinhada ao Núcleo de Turismo, as quatro pautas estratégicas são: a
criação do vídeo institucional, cujo resultado todos verão na terça-feira; o
show case, que a primeira licitação não deu certo, mas está sendo preparado
uma licitação em um outro formato; a atração de investidores para o centro
de convenções que está em curso, já foi feito contato com vários investidores
e dinheiro público não há para construir o centro de convenções; o ônibus
turístico, que é um item que conseguimos convencer a CMTU a colocar nas
normas da licitação. A Sra. Maitê fez alguns comentários sobre empresas que
operam em Foz do Iguaçu e Curitiba e disse que Londrina tem que crescer
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como cidade, como destino, ter mais demanda para ter uma empresa
especializada como em Barcelona. O Sr. João Augusto comentou que a Onda
Verde – Organização Não Governamental de Desenvolvimento e Ambiente
conseguiu um recurso e fez um levantamento e catalogou as principais
espécies de árvores nos parques, esse é o primeiro projeto que a Onda decidiu
fazer com esse recurso. Prosseguindo, o Sr. Custódio se apresentou como
presidente da Federação das Associações de Moradores de Londrina e vicepresidente da Federação das Associações de Moradores do Estado do Paraná.
Falou que participa de vários conselhos e se colocou à disposição do Comtur e
fez alguns comentários sobre a Conferência. A seguir, a Sra. Gislaine da
Secretaria de Ambiente disse que está representando a Sra. Alexssandra, que
não pode comparecer, e que está aqui para escutar e passar as informações
para a Sra. Alexssandra. A Sra. Vera falou que representa a Adetur Norte do
Paraná. A Sra. Sandra da Paraná Turismo falou que está trabalhando junto
com a Codel, Adetur, Emater, o escritório tem ligação direta não só com a IGR
Adetur Norte do Paraná, mas com outras IGR’s como a do Norte Pioneiro e do
Vale do Ivaí. O Sr. Lúcio questionou a Sra. Sandra se ela não tem um local fixo.
A Sra. Sandra disse que pega as demandas, passa essas demandas para
Curitiba, pois depende de Curitiba enquanto escritório e Curitiba vai
articulando, que também articula aqui, mas em menor escala. Logo após, o Sr.
Egon comentou que a Sandra é uma parceira fantástica e disse que o ano
passado não esteve muito presente no Comtur, mas se reorganizou e pretende
estar mais presente este ano. Falou sobre a Rota do Café, que começou com a
IGR, na época a Adetunorp, depois o Sebrae assumiu e desenvolveu um
projeto turístico regional e que tiveram um aprendizado de alguns anos com o
Sebrae. Comentou ainda que o ano passado a Semana do Café entrou para o
calendário oficial da cidade. Foram feitos outros comentários sobre a Rota do
Café, sobre o Comtur fazer um roteiro para vivenciar o turismo de experiência.
O Sr. Egon ficou de montar um roteiro para o Comtur e disse que a Associação
Rota do Café vai estar na exposição, na fazendinha. Disse ainda que nesse
formato da Paraná Turismo realmente podemos juntar as instituições, formatar
uma semana, uma feira, que movimente mais a cidade. A Sra. Vera comentou
que já foi várias vezes na Rota do Café e é muito bom. Logo após, a Sra.
Terezinha falou que veio para Londrina para atender cinco regiões da Emater e
a partir de outubro do ano passado assumiu o Turismo Estadual Rural da
Emater, será realizada uma reunião de diretoria e equipe técnica no dia vinte e
seis, a Emater veio com um planejamento diferente para esse ano e muito
pautado no turismo de experiência, será trabalhado muito a roteirização das
propriedades atendidas pela Emater na assistência técnica, todas as cadeias
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produtivas seja do leite, do café, da agroindústria que é um trabalho forte no
estado, será roteirizado isso para ter essa marca do turismo de experiência,
para agregar valor a todo esse trabalho de assistência técnica, mas que seja
mais uma alternativa de renda para aqueles agricultores que quiserem fazer
esse trabalho de receber, mostrar, enfim, um jeito também de comercializar os
produtos que eles vão estar fazendo. Falou ainda que depois dessa reunião é
que irão a campo conversar com todos e, que dia vinte e sete tem uma reunião
com a Paraná Turismo em Curitiba para tratar um pouco esse planejamento
conjunto e depois irão para os munícipios apresentar esse projeto, esse novo
formato e discutir as possíveis parcerias. Comentou sobre a fusão da Emater
com o Iapar, disse que nada muda. Disse também que vai ter bastante
dificuldade em participar das reuniões do Comtur, mas vai ver uma pessoa que
possa estar acompanhando. Foi comentado sobre outros projetos da Emater,
como as caminhadas na natureza. Sem mais nada a tratar, a reunião se deu
por encerrada às dezessete horas e quarenta e dois 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:
ENTIDADE

REPRESENTANTE

ADETUR

Vera Lúcia C. Rocha

ADEVILON

Lúcio A. Brandão

ASSINATURA

Maitê Uhlmann
CODEL

Gilceia Cabral

EMATER

Terezinha B. Freire

ONDA

João Augusto Barbosa

PARANÁ TURISMO

Sandra N. Camacho

ROTA DO CAFÉ

Egon Bertolaccini

SESC CADEIÃO

Patrícia Sugeta

UNIMOL

Custódio Amaral
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Londrina, 14 de março de 2019.
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