ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.
Ao vigésimo dia do mês de março 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 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. A Sra. Maitê, iniciou a reunião às
dezesseis horas e trinta e nove minutos, cumprimentando a todos. A Sra. Dóren tomou
a palavra comentando sobre a alteração da data de realização da quinta Conferência
Municipal de Turismo, que na sua concepção, se for manter a Conferência no dia onze
de abril, esta deverá ser realizada no Parque de Exposições Ney Braga, junto à
ExpoLondrina, por ser este o maior evento de turismo da cidade, um dos maiores do
Brasil. Se for para realizar a Conferência em outra data, disse que apoia a realização
da mesma no Sesc Cadeião Cultural ou qualquer outro lugar que se destaque
Londrina. A Sra. Denise disse que concorda com a colocação da Sra. Dóren, mas
ainda apoia a Conferência fora da ExpoLondrina, porque fazendo no Sesc Cadeião e
fora da data da exposição podemos dar maior visibilidade para Londrina. E, caso seja
mantida a data de onze de abril, a Conferência terá que ser no Parque de Exposições
Ney Braga. Foi comentado sobre a presença do Secretário Estadual de Turismo na
Conferência e a Sra. Maitê disse que ele vem participar da ExpoLondrina no dia doze,
mas no dia onze vai estar em Londrina para participar da Conferência e que já
confirmou presença, inclusive o assessor dele ajudou a fazer a ponte. O Sr. Arnaldo
questionou se o Secretário viria mesmo que fosse fora da exposição. A Sra. Maitê
disse que sim e que falou do Sesc Cadeião porque achou que era uma decisão que já
tivesse sido tomada. A Sra. Denise falou que na verdade se fizermos dentro da
exposição ou no dia onze fora da exposição, vamos perder a visibilidade de qualquer
jeito. A Sra. Dóren comentou que, vamos falar do trade do turismo; do turismo na
cidade e vamos estar fora do maior evento de turismo da cidade. E questionou a Sra.
Terezinha se ela vai poder participar da Conferência se for fora da exposição. A Sra.
Terezinha disse que não, e ninguém da Emater, que até tentou ver se alguém poderia
substituí-la. O Sr. Arnaldo comentou que nem mesmo dentro da exposição a Sra.
Terezinha poderia participar. A Sra. Terezinha disse que dentro da exposição já tinha
um esquema, pois é um evento técnico da Emater também e que a Sra. Maitê a
chamou para uma primeira discussão, então tinha cobertura para auxiliar, agora fora
da exposição é complicado, por causa de horário. O Sr. Arnaldo sugeriu, fazermos
novamente na exposição, para que a Emater possa participar e na próxima, daqui dois
anos, vamos ter mais tempo para trabalhar nisso, até porque toda a documentação já
deve estar pronta. Foi questionado sobre a documentação. Eu, Gilceia, falei que a
publicação da data da Conferência tem que sair com trinta dias de antecendência.
Foram feitos alguns comentários e como já foi publicado constando o local como
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sendo o Parque de Exposições Ney Braga, todos concordaram que permanecesse no
referido local. A Sra. Maitê perguntou à Sra. Terezinha se tem como voltar a fazer na
exposição. A Sra. Terezinha disse que já cancelou o espaço, pois foi falado que não
seria mais lá, mas pode tentar ver. Falou que, inclusive o evento da Conferência saiu
do calendário de evento técnico da Emater semana passada. A Sra. Maitê disse que
temos que ser mais objetivos e práticos nas nossas decisões, pois não dá para ficar
dando voltas. A Sra. Terezinha comentou que foi discutido na comissão e teve vários
encaminhamentos que ela providenciou, de repente mudam de local, ficou pensando
que se houve algum problema com a Emater ou com a Sociedade Rural. A Sra.
Denise falou que na exposição tem muita gente que não vai, por isso foi pensado em
levar para o Sesc Cadeião, porque é um lugar excelente, mas fora da data da
exposição. A Sra. Maitê disse que já foi confirmado a agenda com o Secretário e não
vai desmarcar e pediu para a Sra. Terezinha ligar para a Sociedade Rural para a ver a
possibilidade de manter a Conferência lá. A Sra. Terezinha ligou e no dia onze já não
tem mais o espaço, teria agenda no dia dez. A Sra. Maitê disse que se não derpara
fazer na exposição, fazemos no Sesc Cadeião e depois fazemos um pós evento na
exposição, todos vão para lá. Foi feito alguns comentários e discussões sobre o local
da Conferência e a Sra. Terezinha disse que se não tiver problema, podemos fazer a
Conferência no Sesc Cadeião mesmo, pois já está reservado. Ficou definido que a
Conferência será realizada no Sesc Cadeião, no dia onze de abril, das quatorze às
dezenove horas. A Sra. Maitê pediu para o Sr. Arnaldo providenciar o coffee break, ver
um patrocinador e em relação aos palestrantes disse que, para os temas “ Turismo e
Cidades Inteligentes” e “Gastronomia já estão definidos. A Sra. Denise falou que para
o tema “Turismo de Experiência” ficou definido que, como são quinze minutos, ela irá
fazer a abertura falando do Turismo de Experiência, depois a Sra. Marlise vai falar de
Turismo Regional, do case de sucesso. A Sra. Maitê disse que sobre o tema
“Educação para o Turismo”, conversou com a Secretária de Educação por telefone, a
mesma falou que pode indicar a pessoa que criou o material (Projeto Conhecer
Londrina) para ministrar a palestra e ela também talvez fale um pouco. Disse ainda
que vai passar todas as informações à Secretária e ela vai dizer se será uma ou duas
pessoas para fazer a palestra. Continuou dizendo que a nossa força tarefa agora é
divulgar, publicar em nossas mídias sociais e mandar os convites da Conferência. Foi
definido que além da Codel encaminhar os convites da Conferência às autoridades, às
entidades e outros; o Convention Bureau, a Abav, a Adetur Norte do Paraná e a
Abrasel irão replicar esses convites. O Sr. Vinícius comentou que vai convidar o Sr.
Luciano F. Bartolomeu, Diretor Executivo da Abrasel Paraná, para ministrar a palestra
sobre o tema “Gastronomia”, pois ele vai estar em Londrina nos dias dez e onze de
abril. O Sr. Arnaldo questionou se é interessante colocar esse evento no site da
Sympla Eventos, pois como esse evento é gratuito a Sympla também não cobra nada..
A Sra. Maitê questionou quem vai gerenciar isso. A Sra. Denise disse que se for para
colocar o evento, abrir para as pessoas se inscreverem ela pode fazer, mas não
consegue responder os e-mails. A Sra. Dóren sugeriu colocar no site da Codel com o
link da Sympla, assim faz uma lista só e dá menos trabalho. A Sra. Maitê falou que
não sabe se pode. Eu, Gilceia, disse que posso ver com o pessoal da TI. A Sra. Dóren
pediu para ver com o pessoal da TI o que é mais simples para eles, colocar só o link
do cadastro ou criar o cadastro no site da Codel, com isso vemos o que fazer. A Sra.
Maitê falou para ver com o pessoal da TI e se não for possível, já passa a informação
para o grupo. Mesmo mudando o local da Conferência a Emater vai fornecer as pastas
e crachás para o evento. A Sra. Dóren ficou de fornecer as canetas. Foram feitos mais
alguns comentários sobre a organização do evento, como a recepção, disposição das
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mesas para as pré-conferências, convidar o pessoal da economia solidária, da Rota do
Café para expor os produtos no local. Em seguida, a Sra. Maitê convidou a todos para
participarem do Fórum Desenvolve Londrina, no dia vinte e oito próximo, no Sesc
Cadeião Cultural; a abertura será às oito horas com a apresentação dos indicadores. A
tarde, às quatorze horas vai ter uma mesa sobre design e às dezesseis horas terá a
mesa do turismo sobre o “turismo de eventos e gastronomia”, quem vai fazer a
apresentação principal da mesa é a Sra. Daiana, como presidente do Convention, mas
também apresentando o case da F&B; participarão também o Sr. Viniícius, que vai
estar representando a Abrasel; o NOA, na pessoa da Sra. Fabiane Rocha, falando dos
organizadores de eventos de uma forma geral e o representante do Bussolé Gastro
Bar para falar do case da gastronomia. O apelo será “como é que a gastronomia
fortalece os eventos e vice-versa”. Logo após, a Sra. Terezinha fez o convite a todos
para prestigiarem a fazendinha e a estação gastronômica da Emater na ExpoLondrina.
Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte e quatro
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

Maitê Uhlmann
CODEL
Gilceia C. Cabral
EMATER

Terezinha B. Freire

LONDRINA CONVENTION

Arnaldo Falanca

Londrina, 20 de março de 2019.
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