ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.

Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões
do Instituto de desenvolvimento de Londrina – sita 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. Dóren
Faria (ABAV), Sr. Vinícius Donadio (ABRASEL), Sra. Denise F. Araújo (ADETUR
NORTE DO PARANÁ), Sra. Maitê Uhlmann, Sra. Tatiana Porto e Sra. Gilceia Cabral
(CODEL), Sra. Terezinha B. Freire (EMATER) e Sr. Arnaldo Falanca (LONDRINA
CONVENTION). A Sra. Leda Terabe (SEBRAE) justificou sua ausência na reunião.
Tivemos a presença da Sra. Fernanda Yumi Fujarra Penha, presidente da Abrasel
Norte do Paraná e do Sr, João Gouveia (Rota Sonho Lindo). A Sra. Maitê, iniciou a
reunião às dezesseis horas e onze minutos, cumprimentando a todos. Em seguida, fez
a leitura da ata da reunião anterior, destacando os pontos que foram tratados para
podermos dar continuidade aos trabalhos e também para quem não estava na reunião
tomar conhecimento dos assuntos tratados. A Sra. Terezinha questionou quanto ao
horário da Conferência, se não teria sido decidido de fazermos no período da tarde e
não o dia todo. Foram feitos alguns comentários a respeito e ficou acordado que a
Conferência será realizada no período das quatorze horas às dezenove horas.
Prosseguindo, a Sra. Maitê disse que serão quatro palestras tipo TED, ficou pendente
o tema “Educação para o Turismo” e se propôs a conversar com a Secretária de
Educação solicitando apoio para esse tema. A Sra. Tatiana falou que, sobre esse tema
poderia ser o Sebrae, pois eles tem o projeto JEPP (Jovens Empreendedores
Primeiros Passos) que é ligado à Secretaria de Educação. Foi sugerido a Sra. Leda
dar a palestra sobre o tema. A Sra. Maitê disse que, a Sra. Leda vai dar a palestra
sobre “Turismo e Cidades Inteligentes”, mas podemos convidar outra pessoa do
Sebrae. A Sra. Tatiana ficou de ver a pessoa responsável pelo JEPP. A Sra. Terezinha
comentou que na reunião passada tínhamos falado de um palestrante fazer uma
palestra abrangendo todos os temas, depois irmos para as mesas e todos os grupos
passarem em todos os temas. O Sr. Arnaldo comentou que é difícil achar um
palestrante para falar de todos os temas. A Sra. Terezinha questionou se vamos
colocar um palestrante em cada mesa para falar do tema. A Sra. Maitê disse que não
e que serão quatro apresentações de quinze minutos cada e cada participante vai
fazer parte da mesa que quiser discutir e apontar as diretrizes. Disse ainda que, cada
coordenador fica responsável por uma mesa, ao final lê-se os post’s de cada mesa e a
Paraná Turismo é quem fará a abertura da Conferência. Podemos pautar a Paraná
Turismo sobre os temas. Foi feito alguns comentários e sugestões sobre as palestras
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da Conferência e chegou-se a conclusão que a Paraná Turismo fará a palestra de
abertura no tempo de trinta minutos; a Sra. Leda fará a palestra sobre “Cidades
Inteligentes para o Turismo”. A Sra. Maitê questionou sobre o tema “Gastronomia”, se
a Abrasel definiu o palestrante. O Sr. Vinícius ficou de convidar a Sra. Ana Paula da
“Menu Escola de Gastronomia” para ministrar a palestra. O Sr. Vinícius questionou se
já saiu a programação da Conferência. A Sra. Maitê disse que temos que mudar
alguns nomes, organizar a comissão, fazer o decreto para poder publicar a
programação. Em seguida, a Sra. Maitê perguntou sobre o “Turismo de Experiência”.
A Sra. Terezinha disse que tem uma pessoa de Santa Catarina, que faz um projeto de
nome “Acolhida na Colônia”, mas depende de diárias. O Sr. Arnaldo ofereceu uma
diária. A Sra. Terezinha ficou de dar um retorno até a semana que vem. Sobre o tema
“Educação para o Turismo”, a Sra. Maitê vai agendar uma reunião com a Secretária de
Educação para decidir sobre a palestra. A Sra. Maitê destacou a pauta que tinha
ficado para hoje, sendo a questão de apoios e patrocínios. Comentou que não é um
evento que a princípio iremos ter custo, afinal o local já temos, a comunicação visual
será feita pela Emater e o coffee break vamos ver com o Sebrae. A Sra. Terezinha
disse que a parte do café, a Emater tem o patrocinador que serve café nos eventos,
ficando só a questão da comida. O Sr. Arnaldo questionou se tem a possibilidade do
produtor fazer degustação dos produtos. A Sra. Terezinha disse que é difícil. A Sra.
Tatiana comentou sobre o estande que o Café Escola do Senac colocou na
Conferência passada. O Sr. Arnaldo ficou de falar com o Sr. Tiago do Senac e com o
Sebrae para patrocinar o coffee break para sessenta pessoas. A Sra. Terezinha
comentou que, ela tem que deixar uma lista na portaria do parque de exposições, com
o nome de todas as pessoas que irão participar da Conferência para entrarem sem
custo algum. O Sr. Arnaldo ficou de providenciar a logomarca da Conferência e os
convites e encaminhar para a Sra. Leda a identidade visual, posts, convites, mídia
social, inscrições. Será colocado a logomarca de todos os participantes nos convites.
A Sra. Maitê pediu para todos encaminharem os nomes dos palestrantes até o dia oito
de março. A Sra. Denise ficou de fazer o contato com o Secretário Estadual de
Turismo, com o Presidente da Paraná Turismo e com o Sr. Aldo Carvalho convidandoos para a Conferência. A Sra. Terezinha ficou de ver com a Emater as pastas e
crachás. O Sr. Vinicíus, a Sra. Fernanda e a Sra. Terezinha ficaram de fazer um
feedback em relação ao Regimento Interno. As inscrições e os credenciamentos
ficarão por conta da Sociedade Rural e da Sra. Fernanda Rodrigues do Sebrae.
Quanto ao cerimonial, a Sra. Terezinha ficou de verificar com a Sociedade Rural. Os
mediadores serão: Sra. Dóren para o tema “Turismo de Experiência”; Sr. Arnaldo para
o tema “Turismo e Cidades Inteligentes” e a Sra. Fernanda para o tema
“Gastronomia”. O Sr. Arnaldo ficou de verificar se o Sebrae cede o fotógrafo. Sem
mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte minutos. A
presente Ata foi lavrada por mim, Gilceia C. Cabral, e será lida e aprovada por todos
os presentes, conforme relação abaixo:
ENTIDADE

REPRESENTANTE

ABAV

Dóren Faria

ABRASEL

Vinícius Donadio

ADETUR NORTE DO PR

Denise F. Araújo

ASSINATURA
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Maitê Uhlmann
CODEL

Tatiana Porto
Gilceia C. Cabral

EMATER

Terezinha B. Freire

LONDRINA CONVENTION

Arnaldo Falanca

Londrina, 26 de fevereiro de 2019.
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