ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois
mil e treze, na UNOPAR, estavam presentes a Presidente do CONTUR a Sra.
Miryan Rosinski (Londrina Convention) e os seguintes membros, devidamente
convocados por email: Arnaldo Falanca (ABRASEL), Altemir Lopes, Renne Mello e
Tatiana Porto (CODEL), Anibal Vieira da Cruz (ADETUNORP), Aguimário Silva
(ARFN), Aparecida Arado (CASA DA MEMÓRIA), Douglas C. Pereira (CML), Décio
Zulian (CMTU), Wilson Romano (FEL), João Augusto (ONDA), Sergio Ozório
(SEBRAE), Angelo Barreiros (UNIMOL), Alini Nunes (UNOPAR). A reunião foi
iniciada às 16h15min, com as boas vindas da Presidente do CONTUR a todos os
presentes. A Sra. Miryan relembrou que na reunião passada foram eleitos alguns
temas para o Conselho discutir. Ela propôs de trabalhar primeiramente com 2 temas
e dividir em pequenos grupos para discussão e depois analisar no geral. Os
membros chegaram ao consenso de não dividir em grupos, mas que todos discutam
os temas com um tempo limitado. Assim, ficou definido que cada tema deve ser
discutido em 40 minutos com a participação de todos. Diante do acordo, a Sra.
Miryan sugeriu de discutir pela ordem em conjunto os temas. Sendo os seguintes;
Criação do Fundo Municipal do Turismo e Qualificação das pessoas do setor
turístico. Com relação ao 1º tema, o Sr. Altemir explicou que a criação de um Fundo
seria um dos itens do Plano Diretor. O problema é que a área de turismo acabou
ficando isolada, por exemplo, tem-se 6 projetos de lei da Zona Gastronômica, porém
nada concreto. Assim, não há dúvida de que a criação do Fundo seria o norte. Outro
ponto que ele destacou é que não tem nada documentado na Codel sobre isso.
Talvez seria o caso de procurarmos oficialmente gestores passados para verificar se
foi feito algum documento. O Sr. Aguimário sugeriu de já colocar o projeto do Fundo
em pauta para o próximo Plano Diretor. O Sr. Renne explicou que a Diretoria de
Turismo da CODEL está acompanhando o processo na Procuradoria, sendo que de
dez prioridades, o Fundo está em quinto lugar. Visto que acabam surgindo outras
prioridades e como só tem um Procurador que faz a análise, o andamento acaba
sendo lento. O Sr. Angelo comentou que dentro dos outros Conselhos, o Fundo já

está vinculado ao seu Conselho, por exemplo, da saúde, do meio ambiente, que no
caso seria o recurso próprio do turismo. Ele salientou que se não tiver incluído, é
mais complicado. O Sr. Renne acredita que quando foi feito o PPA, esse conteúdo
tenha sido incluído. O Sr. Altemir explicou que independente se está ou não incluído
no PPA o projeto tem que passar pela Câmara. Ele destacou que o turismo é uma
área bem vista pelos vereadores. A Sra. Miryan comentou que conforme o
Regimento Interno o Conselho não pode criar, isso só pode ser feito dentro da
Codel. Ela questionou se não teria algum projeto já feito. O Sr. Altemir respondeu
que já foi feita uma busca tanto em arquivos físicos quanto virtuais e que não
encontramos nada sobre o Fundo especificamente. Ele destacou que hoje toda ação
que a Diretoria de Turismo vem realizando está sendo adicionado ao sistema e que
já temos um bom banco de dados. Diante do exposto o Sr. Augusto comentou um
pouco da sua gestão na diretoria de turismo da Codel, que segundo ele foi criado um
plano de ação, com o objetivo de mobilizar vários setores. E que atingiram o
resultado esperado do trabalho que fizeram com relação ao local de embarque e
desembarque de ônibus turísticos na Rodoviária. O Sr. Renne comentou que é
complicado só para 3 pessoas do Turismo criar o Fundo. A Sra. Miryan acredita que
uma saída seria por meio da Presidência da Codel junto com o Prefeito nomear uma
comissão, desde IPPUL, Secretarias, enfim ter um envolvimento de várias áreas. O
Sr. Sergio comentou que o Inventário de 2006 fornece diretrizes e tem também o
Plano Diretor de Turismo. O Sr. Anibal afirmou que tinha muito material e que
quando a Codel mudou para o prédio da Prefeitura muitos documentos acabaram se
espalhando. Ele acredita que possamos encontrar alguma coisa na Rodoviária e até
mesmo na Cativa onde foram levados vários materiais da Codel. O Sr. Altemir ficou
de ir até os locais para verificar se encontra alguma informação que pode ser útil. O
Sr. Décio acredita que uma das intenções seria centralizar as informações, buscar
seja por papel, vídeo levantar o que tem. O Sr. Angelo sugeriu de quem tiver algum
material poderia encaminhar para Codel. Ele disse que tem o Plano Diretor de
2007/08. Assim, passando os 40 minutos, a Sra. Miryan conduziu a discussão para o
2º tema. Porém, antes disso, a Sra. Miryan salientou a questão das faltas dos
membros do Conselho nas reuniões, em que conforme o Regimento Interno do
CONTUR os membros perderão seu mandato ao faltar injustificadamente a 3
reuniões consecutivas ou 6 alternadas. Como as deliberações do Conselho devem
ser tomadas pela maioria simples de votos dos membros presentes, ficou acordado

entre os presentes que na próxima reunião será documentado a exclusão das
entidades que estão nesta condição de falta sem justificativa. O Sr. Aguimário
questionou sobre a Maria fumaça, se ela pertence ao município e se o Conselho
poderia interferir nessa situação. Ele ficou sabendo que querem levar para outra
cidade. O Sr. Angelo respondeu que como pertence ao museu de Londrina através
da Uel, não há risco de sair de Londrina. Dando sequência aos temas para serem
discutidos, a Sra. Miryan relatou que tanto o Sebrae quanto o Senac tem curso para
qualificação dos taxistas e que há uma certa dificuldade desses profissionais
participarem. O foco dessas qualificações está na qualidade da prestação de
serviços para taxistas, em que tem o objetivo de orientar o taxista sobre a
importância da qualidade no atendimento e fornecer informações sobre os atrativos
turísticos da cidade. Espera-se com isso que as pessoas tenham uma visão positiva
de Londrina e possam desfrutar melhor dos atrativos que o município tem a oferecer.
O curso é gratuito e será dirigido a qualquer taxista de Londrina que queira se
qualificar. O Sr. Décio comentou que poderia ter além da qualificação, uma
padronização, até mesmo uma uniformização. Porém, ele acredita que é muito difícil
dos taxistas aderirem certos padrões. O Sr. Arnaldo destacou que é um problema
sério quando se precisa de táxi em Londrina em determinadas áreas e horários. Ele
citou que em Londrina a estimativa seria de 1 taxista para 1300 habitantes, sendo
que o normal seria 1/200. Ele ressaltou que deveria no mínimo dobrar a quantidade
de taxistas e questionou de que forma o Conselho poderia colaborar nesse sentido.
Com isso, o Sr. Sergio sugeriu de conversar com o Presidente do Sindicato e com
alguém da CMTU. O Sr. Décio propôs de chamar o Sr. Wilson de Jesus responsável
pelo setor de operações. O Vereador Tio Douglas comentou a respeito do ano que
vem ter Copa, em Londrina tem Panamericano, o Campeonato de Ciclismo, de
Caiaque Polo, torna-se assim fundamental essa qualificação dos envolvidos direta
ou indiretamente no setor turístico. Ele ressaltou que os recursos não estão indo
para o esporte e que o município está perdendo muitos eventos por falta de apoio. A
Sra. Miryan comentou do projeto do Comitê da Copa, que estão envolvidos o
Londrina Convention, Codel e outros, e que existe um projeto nacionalmente em que
o Sebrae e FACIAP estão buscando em função da copa a qualificação dos taxistas.
O Sr. Arnaldo acredita que a qualificação dos taxistas seria uma herança para
Londrina e que atingi muitos setores. Um ponto interessante que a Sra. Miryan
comentou foi a respeito da visita que Londrina recebeu do Sr. Naoki Tsumura que

veio representar a seleção do Japão, em busca de um lugar de treinamento. O Sr.
Arnaldo acrescentou que o Sr. Naoki se mostrou satisfeito e gostou muito do Centro
de Treinamento e do Estádio do Café. O Sr. Altemir disse que conforme foi passado
pelo próprio Naoki, ele só foi para Maringá por questões políticas, tanto que ele
gostou da estrutura que tem em Londrina. A Sra. Miryan ressaltou que Londrina
precisa eleger uma pessoa envolvida nestas questões ir para Confederações e
apresentar Londrina, se empenhar na ação de trazer a seleção japonesa. Estamos
no livro que a FIFA elaborou, mas de 70 cidades temos que mostrar o que Londrina
tem de diferencial. Assim, ficou definido para próxima reunião do dia 25 de outubro
que será realizada na Rodoviária, convocar o Presidente do Sindicato dos taxistas e
o Sr. Wilson de Jesus da CMTU. A Sra. Miryan ressaltou que como combinado a
Diretoria de Turismo da Codel vai tentar marcar uma reunião com o Prefeito para
conversarmos sobre o Fundo de Turismo e que isso pode acontecer a qualquer
momento. Todos serão avisados por e-mail. Assim, sem mais nada a tratar a reunião
foi encerrada às 18h00. A presente ata foi lavrada por mim, Tatiana M. Porto, e será
lida e aprovada por todos os presentes, conforme relação que segue abaixo:
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Londrina, 27 de setembro de 2013.

