ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.
Ao trigésimo dia do mês de setembro de dois mil e quinze, na sala de reuniões
do SEBRAE LONDRINA, estavam presentes o Presidente do CONTUR, Sr.
João Augusto Barbosa (ONDA) e os seguintes membros, devidamente
convocados por e-mail: Arnaldo Falanca (ABRASEL), Anibal Vieira da Cruz
(ADETUNORP), Maria Regina J. Dias (AGRICULTURA), Márcio Tokoshima
(CMTU), Altemir Lopes e Gilceia C. Cabral (CODEL), Sidney Antônio Bertho e
Tatiana Yumi Arazaki (CULTURA), Rosaly Tikako Nishimura (IPPUL), Newton
Eskelsen Felício (ONDA), Sandra N. Camacho (PARANÁ TURISMO), Simone
Millan Shavarski (SEBRAE), Alexsandra C. V. Siqueira, (SEMA), Rosangela
Aparecida R. Gondo (SINDEGTUR-PR), Sílvio Dicezar Costa (UFA), Alini
Nunes de Oliveira (UNOPAR), a guia de turismo Janete Kerges e os
convidados Sr. José Gabriel Pesce Junior (Moderador de Processos
Participativos) e Sra. Deise Maria F. Bezerra (Diretora Técnica da Paraná
Turismo). A reunião foi aberta às 13h48min pelos Srs. João Augusto Barbosa,
e Altemir Lopes, com as boas-vindas a todos os presentes. O foco desta
reunião foi a oficina que teve como tema “Plano de Ação para o
Desenvolvimento Turístico de Londrina 2015 / 2016 e foi conduzida pelo
moderador Sr. José Gabriel e Sra. Deise Bezerra. O objetivo da mesma foi
definir as ações (objetivos) prioritárias para 2015/2016 e elaborar o plano de
ação (detalhamento). Nesta oficina, os trabalhos seguiram os princípios do
Enfoque Participativo com ênfase no intercâmbio de experiências e
conhecimentos, tendo como ferramentas metodológicas a visualização, a
problematização, trabalho em grupos, sessões plenárias, documentação,
contando com o apoio de um moderador / facilitador encarregado de garantir
objetividade e foco no produto que se quer alcançar. A Sra. Deise Bezerra,
Diretora Técnica da Paraná Turismo, informou os participantes sobre as novas
diretrizes do MTur, com foco, principalmente, na categorização de municípios e
no mapa das regiões turísticas. Na definição das ações (objetivos) prioritárias e
plano de ação, os participantes avaliaram / analisaram as propostas vindas das
conferências e, a partir delas, construíram as ações /objetivos prioritários para
2015 / 2016, em cada um dos eixos estratégicos, a saber: gestão do turismo,
competitividade do turismo e promoção e comercialização. Para facilitar a
execução construíram uma matriz (em anexo) com as perguntas: o que fazer
(ações / objetivos); como realizar (atividades); quem (responsável) e até
quando (cronograma). Os participantes definiram as ações para dar
continuidade ao processo. Ao final o Sr. José Gabriel comentou cada uma
delas e citou algumas ações a serem tomadas para assegurar a
implementação das propostas deste plano, que seriam: Reunir os grupos para
revisão (propostas); inserir outras ações (que já estão sendo realizadas); definir
prioridades e responsáveis (pessoas / instituições); “Afinar” o cronograma;
definir a visão de futuro do turismo para 2016 (como vemos o turismo de
Londrina em 2016?). Logo após, o Sr. José Gabriel pediu para que o
Presidente do Contur fizesse o encerramento do evento. O Sr. João Augusto
fez o encerramento agradecendo a todos, inclusive ao Sr. José Gabriel e Sra.

Deise pelas orientações e atenção dispensadas a todos. Assim, sem mais nada
a tratar a reunião foi encerrada às 17h27min. A presente Ata foi lavrada por
mim, Gilceia C. Cabral, e será lida e aprovada por todos os presentes,
conforme relação que segue abaixo.
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ASSINATURA

OBS.: Segue abaixo a matriz dos temas trabalhados:
EIXO ESTRATÉGICO 1: GESTÃO DO TURISMO.
Ações / objetivos
O que fazer?
Como realizar
1. Elaborar o plano municipal de 1.1. Recuperar dados anteriores - Buscar material junto ao LCB;
turismo.
(inventário 2006);
1.2. Consultar planos análogos e -Junto à CODEL, academia, conselho;
diretrizes do Mtur;
1.3 Atualização dos dados;
2. Apoiar o fortalecimento da
IGR.
3. Criar um espaço (centro)
integrado de turismo.
4. Fortalecer a atuação do órgão
oficial de turismo.
5. Captar recursos financeiros.

2.1 Fortalecimento com apoio do
Contur;
3.1 Fortalecimento da CODEL /
Diretoria de Turismo;
4.1 Contratação de profissionais;

- Por meio de moção de apoio e maior
divulgação;
- Mudança para um espaço melhor
(terminal rodoviário);
- Criação de cargos (alteração do
orçamento), dotação orçamentária;
5.1. Buscar e viabilizar recursos - Conhecer o que já existe em outros
para o fundo / financiamentos municípios;
alternativos;
- Mudança da lei do fundo;
6.
Implementar
ações
de 6.1 Curso de capacitação – - Mídia;
educação para o turismo.
Senac, Sebrae, universidades;
- Convênios;
- Cartilha;
7. Levantar e estruturar dados 7.1.
Buscar
informações: - segmentos e parceiros;
sobre o turismo municipal.
Ipardes, Paraná Turismo;
- centralização para divulgação;
8. Buscar apoio do governo 8.1. Identificar apoio possível – - Ofícios;
estadual para o turismo local.
profissionais e projetos;
- Projetos;
- Contatos;
- Apoio político;
9. Elaborar o plano de marketing 9.1. Contratar consultoria;
- Termo de referência;
para os segmentos prioritários.
- Contratar;
- Parcerias;
10. Elaborar uma política 10.1 Audiências e conferências;
- Buscar modelos;
municipal de turismo.
- Inserir no plano diretor;
Grupo: Alexsandra, Sidney, Tatiana, Aline, Newton, Rosangela, Janete, Altemir, Tikako.

Cronograma
Início: out/15
Fim: out/15
Início: mar/16
Fim: dez/16
Início: out/15
Fim: dez/15
Início: fev/16
Fim: dez/16
Início: fev/16
Fim: dez/16
Início: fev/16
Fim: dez/16
Início: fev/16
Fim: dez/16
Início: imediato
Fim: contínuo
Início: imediato
Fim: contínuo
Início: imediato
Fim: contínuo
Início: imediato
Fim: contínuo
Início: imediato
Fim: contínuo

EIXO ESTRATÉGICO 2: COMPETITIVIDADE DO TURISMO.
Ações / objetivos
1. Definir uma política para
captação e estruturação de
eventos.
2. Reforçar e aproximar a ação
segmentada.
3.
Atualizar
turística.

a

O que fazer?
Como realizar
1.1 Definir com LCVB as áreas e - Planejamento participativo;
política de captação;
- Resultado final em formato de cartilha;

Cronograma
Início: out/15
Fim: jul/16

2.1. Mapear os segmentos e
suas ações (gastronomia etc.);
2.2. Promover a integração entre
os segmentos;
sinalização 3.1. Realizar levantamento (o
que já tem / a fazer);
3.2 Execução
sinalização;

da

ação

- Parceria com o curso de turismo – Início: out/15
Unopar;
Fim: dez/16
- Criação de um grupo de trabalho;
Início: out/15
Fim: dez/16
- Buscar projetos de sinalização existente; Início: nov/15
- Análise dos projetos existentes;
Fim: jun/16
- Identificação da necessidade (novo
projeto ou melhoria);
de - Encaminhar o projeto ao órgão Início: jul/16
responsável;
Fim: dez/16
- Acompanhar a execução da ação;

Grupo: Márcio, Sandra, Sílvio, Simone.

EIXO ESTRATÉGICO 3: PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO.
Ações / objetivos
1. Disseminar a informação
turística.
2. Aumentar a participação em
feiras e eventos turísticos
(inclusive para público final).

O que fazer?
1.1. Criar central de informações
turísticas;
2.1. Buscar subsídios com
empresas públicas e privadas;

Como realizar
- Interagir com órgãos do trade turístico;
- Parceria institucional com a mídia;
- Unir entidades em missões de forma
cooperada;
- Identificar quais os eventos / feiras
importantes;
produtos - Vendas por site e pontos estratégicos;

3.
Promover
os
produtos 3.1. Criar site de
segmentados e a produção artesanais;
associada.
4. Elaborar e promover roteiros 4.1. Criar rotas específicas por - pesquisa E mapeamento dos atrativos;
turísticos locais e regionais.
segmentação;
Grupo: Arnaldo, Augusto, Regina, Aníbal.

Cronograma
Início: out/15
Fim: dez/16
Início: out/15
Fim: dez/15
Início: out/15
Fim: dez/16
Início: Nov/15
Fim: Nov/16

Londrina, 30 de setembro de 2015.

