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ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO.
Ao trigésimo primeiro dia do mês de julho de
dois mil e quinze, na SALA DA UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ –
UNOPAR AEROPORTO, estavam presentes, o Presidente do CONTUR, Sr.
João Augusto Barbosa (ONDA) e os seguintes membros devidamente
convocados por e-mail: Sr. Aníbal Vieira da Cruz (ADETUNORP), Sr. Márcio
Tokoshima (CMTU), Sra. Gilceia Cabral (CODEL), Sra. Tatiana Yumi Arazaki
(CULTURA), Sr. Wilson Romano de Paula (FEL), Sra. Lígia Deise Rodrigues
(IAPAR), Sra. Ana Flávia Galinari (IPPUL), Sra. Sandra Nadja Camacho
(PARANÁ TURISMO), Sra. Alexsandra C. V. Siqueira (SEMA), Sra. Rosangela
Aparecida R. Gondo e Sr. Nelson João Sperandio Junior (SINDEGTUR) e Sra.
Alini Nunes de Oliveira (UNOPAR). O Senhor Arnaldo Falanca (ABRASEL), Sr.
Vereador Douglas Carvalho Pereira (CML - Tio Douglas), Sra. Maria Regina
Jungles Dias (AGRICULTURA), Irmã Aparecida de Lourdes Arado (CASA DA
MEMÓRIA) e Sra. Neide Aparecida G. Ferreira (UNIMOL) justificaram, via email, a ausência na reunião. O Sr. Altemir (CODEL) e Sra. Miryan S. R. Alves
(LCVB) tiveram compromisso de última hora e não puderam comparecer,
justificaram verbalmente. O Sr. João Augusto fez a abertura da reunião às
16h15min, agradecendo a presença de todos e também fez um breve
comentário sobre o resumo dos temas da Conferência que serão trabalhados
nessa gestão. Em seguida, pediu para eu, Gilceia, passar uma cópia da
relação dos temas para cada membro e perguntou se alguém estava
participando do Conselho pela primeira vez. O Sr. Wilson (FEL), Sr. Nelson
(SINDEGTUR) e Sra. Lígia (IAPAR) se apresentaram dizendo que era a
primeira vez que estavam participando. A Sra. Alini disse que no e-mail de
convocação dos membros para esta reunião, foi informado a pauta que será
sobre a divisão do Conselho em Câmaras Temáticas; é um novo modelo de
trabalho dentro do Conselho, para que fique mais dinâmico e tenha mais
resultados. Disse ainda que, algumas pessoas avisaram que não poderão

participar desta reunião, mas mesmo assim faremos a divisão dos grupos de
acordo com esses temas que já foram divididos na Conferência: Tema I –
Gestão do Turismo; Tema II – Promoção e Competitividade Turística; Tema III
– Infraestrutura Turística e Tema IV – Segmentação e Oferta Turística e temos
duas propostas principais, que foram indicadas pela Sra. Daise da Secretaria
do Turismo do Paraná, pois outros Conselhos já fazem dessa forma e tem
surtido efeito, inclusive quando o Sr. Altemir conversou com a Sra. Daise, a
mesma ficou de consultar a agenda da Secretaria, para ver a disponibilidade de
alguém vir a Londrina participar da nossa reunião e conversar a respeito do
andamento do Conselho, fazendo com que o mesmo se torne mais ativo e,
quando a Sra. Daise passar a data para o Sr. Altemir, o mesmo irá repassar a
todos para que se programem e não faltem na reunião. Então a primeira
proposta é, fazer essa divisão em Câmaras Temáticas, que pode ser por
afinidade ao tema e cada um escolhe em qual deseja trabalhar; ter mais ou
menos cinco integrantes em cada Câmara e a segunda é que as reuniões
gerais seriam bimestrais e não mensais, para que cada grupo, nesse período,
possa fazer as reuniões conforme a sua necessidade e apresentar na reunião
principal o que foi trabalhado e discutido. Prosseguindo, disse que são essas
as propostas e quem quiser pode dar alguma outra sugestão ou se conhecer
algo de outro conselho que surtiu efeito, em relação a dinâmica de diversas
entidades representadas. A Sra. Alexsandra comentou que o Consemma
(Conselho Municipal do Meio Ambiente) funciona dessa forma, é dividido em
temas, são chamadas de Câmaras Técnicas e as reuniões gerais são mensais.
A Sra. Alini disse que nessa relação, que foi distribuída, consta o resumo de
todos os apontamentos da Conferência; os que constam nos quatro temas, são
os que precisam ser providenciados, discutidos e os que constam no final da
página são os que estão em andamento. Quanto aos membros ausentes, nós
colocamos cada um em um tema e depois eles podem tentar trocar com
alguém, porque não podemos esperar até a próxima reunião. O Sr. Aníbal
perguntou se a partir de agora as reuniões já passam a ser de dois em dois
meses. A Sra. Alini respondeu que isso foi uma sugestão, se acharem que
deve ser mensal e entre essas reuniões as Câmaras se reunirem, podemos
continuar com as reuniões mensais. O Sr. Aníbal disse que a cada dois meses
seria melhor, pois nesse espaço de tempo vamos trabalhando os temas. A Sra.

Alini comentou que, sabemos que esses temas não podemos resolver nem de
um mês para outro, quanto mais de uma semana para outra, então se a
reunião ficasse a cada dois meses não teria tanto impacto. O Sr. Márcio e a
Sra. Ana Flávia disseram que nas reuniões gerais do Conselho tem quem
conduz as reuniões e nas Câmaras também terá que ter alguém que conduza o
grupo. A Sra. Alini concordou e disse que o próprio grupo vai ter que entrar
nesse consenso da liderança, porque a idéia da divisão em câmaras é para
que todos tenham voz e participem. O Sr. João Augusto falou que estamos
trazendo essa sugestão de grupos para as pessoas se interagirem melhor e
sugeriu se comunicarem por WhatsApp. O Sr. João Augusto pediu para eu,
Gilceia, enviar a todos o nome e endereço eletrônico de cada membro. A Sra.
Alini disse que cada grupo terá de cinco a seis pessoas e as entidades
presentes podem escolher por seu tipo de trabalho. O Sr. João Augusto
questionou se o critério que vamos utilizar é pela afinidade ou pela atividade. A
Sra. Alini disse que pode ser por afinidade com a temática, mas cada um pode
escolher. Prosseguindo, todos colaboraram na divisão dos grupos que ficaram
assim definidos: Tema I: Alexsandra (SEMA), Vanda (CULTURA), Sandra
(PARANATUR), Altemir (CODEL) e Alini (UNOPAR), sendo que o Sr. Altemir
será o líder e a Sra. Alini será a suplente. Tema II: Sra. Lígia (IAPAR), Sra.
Miryan (LCVB), Sr. Vereador Tio Douglas (CML), Sra. Rosangela (UEL), Sr.
Arnaldo (ABRASEL) e Sr. Matheus (CMP), sendo que a Sra. Miryan será a líder
e o Sr. Arnaldo será o suplente. Tema III: Sra. Ana Flávia (IPPUL), Sr. Márcio
(CMTU), Sra. Neide (UNIMOL), Sra. Simone (SEBRAE) e Sr. Cícero (UFA),
sendo que a Sra. Simone será a líder e o Sr. Márcio será o suplente. Tema IV:
Sr. Aníbal (ADETUNORP), Sr. João Augusto (ONDA), Sr. Wilson (FEL), Sra.
Rosangela (SINDEGTUR), Sra. Regina (AGRICULTURA) e Irmã Aparecida
(CASA DA MEMÒRIA MADRE LEÔNIA), sendo que o Sr. João Augusto será o
líder e o Sr. Aníbal será o suplente. A Sra. Alini questionou a todos se as
reuniões gerais do Conselho passarão a ser bimestrais ou continuarão a ser
mensais. O Sr. Márcio se pronunciou dizendo que a próxima é melhor fazer
mensal e todos concordaram. A próxima reunião será no dia 28/08, local a ser
definido. Em seguida, o Sr. João Augusto pediu para encaminhar um ofício ao
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL, solicitando
informações sobre o Projeto do BRT (Bus Rapid Transit) e qual será o impacto

de modo geral na cidade. A Sra. Ana Flávia comentou que a proposta do BRT
foi substituída pelo Projeto BHLS (Bus High Level os Service) - Super Bus, que
é um ônibus articulado, maior, com via exclusiva. O Sr. Márcio comentou que
poderia solicitar também a possibilidade de ser feito propaganda dentro do
ônibus em relação a promoção da cidade, do turismo. A Sra. Rosangela Gondo
sugeriu ver também a possibilidade de adesivar os ônibus com pontos
turísticos da cidade. O Sr. Márcio disse que quem adesiva é a própria empresa.
Foram feitos vários outros comentários a respeito. Em seguida, o Sr. João
Augusto disse que na sua opinião seria adequado o novo Conselho ter uma
posse, mas como a agenda do Prefeito Alexandre Kireeff está com dias e
horários lotados, se ele não puder dar a posse ao novo Conselho, sugeriu
fazermos uma coisa simples, um coquetel básico em lugar a ser definido,
convidar pessoas afins e perguntou a opinião dos conselheiros. A Sra. Alini
disse que são dois momentos, um a publicação no Diário Oficial que já
aconteceu, outro é aquele evento em 2013 que teve no saguão da Prefeitura. A
Sra. Alexsandra perguntou se alguém entrou em contato com o cerimonial. A
Sra. Alini respondeu que o Sr. Altemir já solicitou, a questão é a agenda do
Prefeito, mas oficialmente o Conselho já está nomeado. O Sr. Aníbal
questionou se já saiu a publicação no Diário Oficial. O Sr. João Augusto disse
que sim, já saiu e que a Sra. Gilceia irá passar uma cópia por e-mail a todos.
Passando a outro assunto, o Sr. João Augusto disse que fez um levantamento
sobre os atrativos no centro de Londrina, juntamente com o Sr. Newton,
sugeriu que, o Conselho e as entidades devem tentar oficializar o Centro
Histórico de Londrina e que o Sr. Wilson Vieira pode ajudar no processo
fotográfico. O Sr. Nelson comentou que já existe um trabalho sendo
desenvolvido para o tombamento do centro histórico, mas que a idéia é muito
boa, hoje as grandes cidades têm o seu lado histórico totalmente tombado e
tem muita coisa a ser feita no centro da cidade. O Sr. João Augusto disse que a
idéia pode ser muito positiva para a cidade, se é tombado ou não, não importa,
o que queremos é ter um centro histórico. A Sra. Rosangela Gondo perguntou
como ficou a questão da criação da Secretaria de Turismo. A Sra. Alini
respondeu que, segundo o Sr. Altemir, é a última coisa a se pensar, que está
fora de cogitação. Disse ainda que, a Codel agora está com quatro pessoas no
setor de Turismo, mas a cada ano diminui o orçamento, então como criar uma

secretaria. A Sra. Sandra comentou que se fosse secretaria, teria que começar
a pensar a partir de agosto ou de repente ano que vem, em ir atrás de
orçamento, de verbas, porque, não sabe como é a Codel, mas pela secretaria
tem condições de se conseguir bastante verba pelo Ministério do Turismo. A
Sra. Alini disse que pela Codel também consegue. A Sra. Alexsandra comentou
que a Sema também conseguiu verba com o Ministério do Turismo para
investir no Parque, então não necessariamente precisaria se criar uma
secretaria para conseguir essa verba. Foram feitos mais alguns comentários. O
Sr. João Augusto perguntou se alguém tem mais alguma coisa a falar. A Sra.
Rosangela Gondo questionou se faremos os contatos com o grupo via
WhatsApp e também se já começamos a trabalhar. A Sra. Alini respondeu que
a reunião geral será no próximo mês e, o grupo é quem decide quantas vezes
irão se reunir e o que vai ser discutido, pois já deixamos dessa forma para a
nossa reunião ficar mais produtiva. Assim, sem mais nada a tratar a reunião foi
encerrada às17h40min. 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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