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

Ao décimo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, na SALA DE REUNIÕES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA –

sita à Rua Maestro Egydio do

Amaral, Praça Primeiro de Maio, número centro e dez, nesta cidade de Londrina – Pr.,
estavam presentes os seguintes membros devidamente convocados por e-mail: Sr.
Marcos Romani (ABAV), Sr. Fabian Trelha e Sra. Gilceia Cabral (CODEL), Sra. Vanda
de Moraes (CULTURA), Sra. Rosaly Tikako Nishimura (IPPUL), Sr. João Augusto
Barbosa (ONDA), Sra. Simone Millan Shavarski (SEBRAE), Sra. Rosangela Aparecida
Gondo (SINDEGTUR) e Sr. Cícero Cipriano (UFA)). Tivemos as presenças dos Srs.
Sandro H.M.Santos e Maurício Rosa (FEL) como visitantes e da Sra. Rosangela Lippi
(SENAC) como convidada. O presidente, Sr. João Augusto, iniciou a reunião às
dezesseis horas e dezoito minutos, cumprimentando todos os Membros presentes e
pedindo para que todos se apresentassem. O Sr. Fabian, Sra. Simone e Sra. Vanda
comentaram sobre os temas a serem discutidos na quarta Conferência Municipal do
Turismo, se será dado continuidade aos temas abordados na Conferência anterior,
pois conforme a Sra. Vanda, esses assuntos nunca se esgotam e mesmo que
permaneçam esses temas o enfoque e a abordagem podem mudar. O Sr. Fabian
disse que, temos que tratar o turismo como estratégico para o desenvolvimento.
Comentou sobre criar eventos maiores e um calendário de eventos buscando a
sinergia entre as entidades. Comentou ainda sobre o projeto Angra Doce, da Bacia do
Xavantes, que engloba sete municípios do Paraná e sete de São Paulo, para construir
uma Angra dos Reis, só que de água docee a maior cidade do eixo do Angra Doce é
Londrina, que está a cento e setenta e quatro quilômetros de distância, porém
Londrina não faz parte do projeto Angra Doce. A Sra. Tikako falou que temos a Bacia
do Tibagi. O Sr. Fabian fez alguns comentários sobre a Bacia do Tibagi e disse que o
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objetivo da Codel é integrar os eventos, juntando um evento que é médio com outros
menores e fazer um evento para vinte e cinco, trinta mil pessoas. Em seguida, a Sra.
Simone comentou sobre os temas da terceira Conferência Municipal do Turismo e
sobre algumas pessoas que participaram, mas não entendiam sobre o assunto e
sugeriram algumas ações que não tinham nada haver com os temas. A Sra.
Rosangela Lippi disse que, o turismo enquanto gerador, enquanto indústria, leva
consigo oitenta e dois segmentos e quando falamos em gestão de turismo, precisamos
especificar os segmentos. A Sra. Simone sugeriu verificar se somos obrigados a
trabalhar nesses temas ou se podemos dividir de uma forma mais clara para quem
está participando e assim ser mais produtiva. O Sr. João Augusto falou que, temos
que ver nossas necessidades. A Sra. Rosangela Lippi disse que, precisamos ver qual
o alinhamento que o Ministério do Turismo - MTUR determina e adequar às nossas
necessidades. O Sr. Fabian sugeriu deixarmos em aberto e verificar junto ao MTUR
sobre os temas. A Sra. Vanda sugeriu focarmos projetos, mesmo que a determinação
do MTUR for discutir assuntos específicos, podemos colocar isso como pano de fundo,
mas o foco nosso é o projeto. A Sra. Rosangela Lippi fez alguns comentários sobre as
temáticas da Conferência em relação ao que é determinado pelo MTUR. O Sr. João
Augusto comentou sobre a oficina “Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico
de Londrina 2015/2016”, que tivemos ano passado com o Sr. José Gabriel Pesce Jr.,
pela Paraná Turismo e que pode dar um embasamento para os temas da Conferência.
O Sr. Fabian fez alguns questionamentos sobre essa oficina e se foi construído um
plano de turismo. O Sr. João Augusto disse que, nas três Conferências anteriores
foram discutidos os mesmos temas, então foi feito essa oficina para que pudéssemos
resgatar aquilo que foi definido em todas elas e poder implementar agora na quarta
Conferência. A Sra. Simone comentou que, a Sra. Deise, da Paraná Turismo, havia
dito que alguns Conselhos tinham o formato de operar com comitês e que a Paraná
Turismo se disponibilizaria a fazer isso nas reuniões do Conselho; disse que seria um
formato de tirar as coisas não aplicáveis e priorizar as ações que já tinham no
Conselho e dividir em comitês, só que, a divisão não foi por similaridade ou por
interesse. Foram feitos vários comentários sobre os trabalhos realizados na
Conferência anterior e sobre as deficiências desse trabalho. O Sr. Fabian sugeriu
colocar os temas dentro da visão do MTUR com objetivo local. O Sr. Cícero disse que,
o motivo pelo qual ainda não avançamos é porque as diretrizes que foram abordadas
na Conferência anterior, não tiveram o respaldo necessário da gestão técnica da
época, mas que seria legal nessa quarta Conferência fazermos a devolutiva e através
dessa devolutiva ver qual seria hoje as diretrizes que iremos adotar dentro da
perspectiva dessa nova gestão. Disse ainda que, temos que traçar metas viáveis para
conseguirmos realizar e ao mesmo tempo pensarmos em parceria com o gestor, para
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quando chegar a próxima Conferência podermos dizer que conseguimos cumprir
noventa por cento do que foi proposto nessa Conferência, esse tem que ser também o
norte da Conferência. O Sr. Fabian falou que, podemos verificar se o tema está
alinhado com a política do MTUR e com a política da OMT e como podemos colocar
nossas demandas diante disso. Falou ainda que, temos que usar o nosso tempo para
produzir conteúdos para discutir e serem levados no Conselho, no Núcleo, na
Adetunorp, para ver o que eles podem fazer. Falou também, que não sabe se a
Conferência vai conseguir nortear as ações do núcleo, do poder público, se vai nortear
as ações de cada um; até que ponto a Conferência aponta o caminho e qual é o fórum
de discussão, se essa Conferência for um fórum de discussão. O Sr. Cícero disse que,
a Conferência não é só um fórum de discussão, a Conferência é onde nortea a
politica, é onde dá diretriz para o gestor fomentar a politica. Em seguida, o Sr. Marcos
falou que, o slogan da ExpoLondrina é “novas possibilidades”, que como estamos
dentro da expo, é um tema que pode ser abordado na Conferência “novas
possibilidades no turismo” e que na sua opinião a Conferência é um fórum sim, se não
fosse fórum teria realizado os trabalhos da terceira Conferência e nessa quarta
conferência estaríamos dando diretrizes para os próximos trabalhos. O Sr. Cícero
disse que, se o Conselho fosse deliberativo, faria uma resolução, essa, seria publicada
e teria força de lei, mas como é consultivo, ele aponta diretriz e cabe ao gestor
municipal pegar essa diretriz e transformar em politica pública. O Sr. Fabian falou que,
cada um tem uma visão de turismo, que já tivemos três Conferências e se não
conseguimos fazer uma politica de turismo, temos que fazer uma autoanálise. O Sr.
Cícero comentou que, na primeira Conferência o Conselho era forte, se regastarmos
aquelas propostas tteremos várias diretrizes. A Sra. Tikako comentou sobre o projeto
Arconorte, que o prefeito da gestão passada cortou e acabou com o projeto. Em
seguida, a Sra. Rosangela Lippi falou que, fez um trabalho para a Adetunorp, nos
dezessete municípios pertencentes à mesma e que a função da IGR é fomentar o
turismo dentro da regionalização, pois é normativa do ministério do turismo. Falou
ainda que, é turismóloga da Adetunorp e fez o levantamento documental de cada
município, pois para estar enquadrado nas normas do ministério do turismo e
participar da regionalização, cada município tem que preencher sete documentos e
dos dezessete municípios, nenhum consegue hoje receber verba do MTUR, porque
nenhum tem os sete documentos, nem mesmo Londrina. Comentou que, os
problemas de Londrina são: a falta do fundo de turismo, se precisar de dinheiro do
MTUR não tem contrapartida; tem inventário turistico obsoleto e a determinação do
MTUR é que a cada dez anos seja atualizado e Londrina está dentro do limite, tem
que fazer a atualização esse ano, ter turismólogo para assinar e tem que ser validado.
A Sra. Vanda falou que, a Universidade fez o inventário turístico de Londrina num
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âmbito dela próprio. A Sra. Rosangela Lippi disse que o inventário é o turismólogo que
valida, o MTUR chancela e que o Siconv tem um guia de inventário turístico para
exemplo e assim que estiver pronto tem que mandar para registro. A Sra. Simone
comentou que, o Sebrae fez o inventário e o plano de turismo da cidade de Rolândia e
que demorou um ano para ficar pronto. A Sra. Rosangela Lippi questionou se Londrina
tem o plano municipal de turismo, porque tudo que estamos conversando de politicas
publicas está dentro do plano municipal de turismo, é ele que nortea todas as ações
do turismo, inclusive a Conferência. O Sr. Cícero discordou dizendo que, o plano é
feito através das propostas e das diretrizes da Conferência. Foram feitos vários
comentários e questionamentos sobre o plano municipal de turismo e do fundo
municipal de turismo. O Sr. Fabian disse que, Londrina não tem o plano, não tem o
fundo e o inventário está desatualizado. A Sra. Rosangela Lippi falou que, sem o plano
de turismo não tem turismo. O Sr. Fabian disse aos Membros do Conselho, para se
reunirem,

atualizarem

o

que

vem

discutindo

a

doze

anos,

apontarem

o

direcionamento, aí ele se reune com sua equipe, monta o plano e fazemos o plano. A
Sra. Rosangela Lippi falou que, é professora de eventos no Senac, o objetivo de uma
Conferência é levantar as problemáticas de um grupo ou de uma sociedade e buscar
soluções práticas. O Sr. Cícero disse que, temos que ver o tema e o lema nacional,
ver qual a dinâmica da conferência, em quantos grupos vamos trabalhar, quais os
temas que serão abordados e qual vai ser a perspectiva. Disse ainda que, algumas
propostas trabalhadas nos grupos irão servir como diretriz, com essa diretriz e mais os
restantes das outras Conferências, logo após o fechamento do relatório final da
Conferência, pode ser formulada uma proposta de plano de turismo, o novo Conselho
emite uma resolução com parecer favorável ou com algumas ressalvas e assim que
fizer os ajustes, esse plano é encaminhado para a Câmara de Vereadores, para
aprovação. A Sra. Rosangela Lippi disse que, toda essa documentação que a
Adetunorp tem que reunir por causa da regionalização, vai ser encaminhada para a
Paraná Turismo e a mesma manda para o Ministério do Turismo, que vai analisar, se
tiver faltando alguma coisa, é devolvido tudo. Foi decidido entre os membros que será
convidado todas as entidades possíveis para participar da Conferência. O Sr. Fabian
disse que, temos cento e doze pastas da Conferência passada, então não precisamos
nos preocupar com esse material. Em relação aos Crachás, o Sr. Cícero vai
providenciar. Foi comentado sobre o certificado, credenciamento, documentação a ser
apresentada. Iremos confirmar com a Sra. Ivaldete, da Emater, sobre a parceria da
Emater no cerimonial. Sobre os temas, vamos ver o que o Ministério do Turismo
orienta e trazer para nossa realidade. Sobre a devolutiva,o presidente do Conselho vai
apresentar os problemas levantados na terceira Conferência e seus resultados.
Comissões para os trabalhos, o relator e os facilitadores serão cedidos pelo Sebrae. A
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Sra. Vanda sugeriu ter apenas um grupo de discussão, somente um assunto, termos
um objetivo único. A Sra. Rosangela Lippi disse que, conseguimos fazer isso se
soubermos antecipadamente a quantidade de pessoas participantes, o que pode ser
feito é juntar as pessoas do mesmo segmento do turismo para discutir o tema. Ficou
decidido que iremos dividir em quatro grupos, pois não sabemos a quantidade de
participantes. Foram feitos vários comentários sobre a condução dos trabalhos da
Conferência. Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e vinte
oito 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

ABAV

Marcos Romani

ASSINATURA

Fabian Trelha
CODEL
Gilceia C. Cabral
CULTURA

Vanda de Moraes

IPPUL

Rosaly Tikako Nishimura

ONDA

João Augusto Barbosa

PARANÁTURISMO

Sandra Camacho

SEBRAE

Simone Millan Shavarski

SINDEGTUR

Rosangela Aparecida Gondo

UFA

Cícero Cipriano
Londrina, 10 de fevereiro de 2017.
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