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ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO.
Ao terceiro dia do mês de julho de dois mil e
quatorze, na UNOPAR – UNIDADE CATUAÍ, estavam presentes a Presidente do
CONTUR a Sra. Miryan Rosinski (Londrina Convention) e os seguintes membros,
devidamente convocados por email: Arnaldo Falanca (ABRASEL), Anibal Vieira da
Cruz (ADETUNORP), Aparecida Arado (CASA DA MEMÓRIA), Altemir Lopes,
Renne Mello e Tatiana Porto (CODEL), Sidney Bertho (CULTURA), Sergio Ozório
(SEBRAE), Graziella Damante (SEMA), Angelo Barreiros (UNIMOL), Alini Nunes
(UNOPAR). A reunião começou às 16h15min, com as boas vindas da Sra. Miryan a
todos. Inicialmente, o Sr. Altemir informou como está o andamento do processo do
Fundo Municipal de Turismo, sendo que foi para Procuradoria, esta mandou uma
análise, dando alguns pareceres negativos, não aprovando as justificativas feitas. O
Sr. Altemir disse que coletou junto ao Núcleo de Turismo vários modelos de Fundos
de outras cidades, e está formatando um novo modelo de documento para
encaminhar para uma nova apreciação da Procuradoria. Destacou que após
finalizada a documentação, será marcada uma reunião com o Prefeito para o
alinhamento das necessidades do Fundo. A Sra. Miryan questionou se teria uma
estimativa do tempo para resolver essas questões e marcar a reunião com o
Prefeito. O Sr. Altemir respondeu que o objetivo é estar tudo pronto já na primeira
quinzena e em seguida será enviado um Ofício para o Prefeito solicitando a reunião.
O Sr. Sidney trouxe 10 exemplares para os membros do material patrocinado pelo
PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) com o tema; E-book: “Essa
Rua tem história: Memórias e sociabilidades da Saul Elkind”. Em seguida, a Sra.
Miryan recapitulou os assuntos pendentes da reunião passada. Referente ao envio
do Ofício para Paraná Turismo, o Sr. Altemir informou que a resposta deles foi que
para esta reunião não teria como por conta do cronograma deles, porém disseram
que pretendem enviar um representante na reunião do mês de agosto. Com relação
aos Ofícios enviados para CMTU – solicitando uma reunião para tratar do assunto
dos taxistas e o esclarecimento do atual valor de embarque dos ônibus turísticos na

Rodoviária – a Sra. Miryan informou que não responderam a nenhuma solicitação.
Ela propôs que caso não respondam, poderíamos fazer o pedido via Câmara de
Vereadores. Outro assunto tratado foi com respeito à contração de um estagiário
para ficar no espaço da CODEL na Rodoviária. O Sr. Anibal perguntou se teria
condição de manter um estagiário no período da manhã e outro à tarde. Comentou
que no site da CODEL tem muita coisa ultrapassada, sendo que o estagiário poderia
trabalhar na atualização das páginas. O Sr. Altemir disse que é uma ótima ideia,
porém tem que primeiramente ter uma estrutura, bem como materiais para o
estagiário trabalhar. Destacou que não adianta contratar e não ter a estrutura
adequada. O Sr. Arnaldo citou que materiais teriam, por exemplo, o mapa de
Londrina, sobre a Rota do Café, o Guia da ABRASEL e material sobre o Turismo
Religioso. O Sr. Altemir perguntou se teria material disponível o ano inteiro. A Sra.
Aparecida e o Sr. Arnaldo disseram que isso não seria problema, que teriam material
suficiente para fornecer. A Sra. Alini acrescentou que é obrigatório ter um
responsável todo tempo com o estagiário, supervisionando-o, seja na Rodoviária ou
no Aeroporto. O Sr. Renne comentou que tem a questão do pagamento. A Sra. Alini
disse que o estágio obrigatório é de 80 horas, porém neste caso o estágio tem que
ser remunerado. O Sr. Arnaldo perguntou se tem essa previsão orçamentária na
CODEL. O Sr. Sidney comentou que saiu um edital da Secretaria do Meio Ambiente
(CONSEMA) para contratação de estagiário. Assim, o Sr. Altemir ficou de verificar
com a Diretoria Administrativa da CODEL se existe recurso disponível para esta
finalidade. O Sr. Anibal sugeriu da Diretoria de Turismo passar a funcionar na
Rodoviária e informou que o Conselho Tutelar está se instalando no local. O Sr.
Altemir explicou que a mobilidade é complicada, pois depende de vários fatores,
sendo que temos de pensar na questão da logística do trabalho. O Sr. Renne
comentou que com relação ao trâmite de documentação, o contato com o Presidente
da CODEL, tudo isso é imprescindível para o andamento do trabalho, e estando
longe poderá afetar nessas questões e principalmente na agilidade dos processos. A
Sra. Miryan comentou que teria também a questão da infraestrutura, sendo que teria
que ter a migração total do sistema. Outro ponto tratado foi sobre a questão dos
pombos. A Sra. Miryan comentou que a SEMA também não respondeu ao Ofício
que enviamos solicitando informações das ações a curto, médio e longo prazo da
Secretaria nesta questão. A nova suplente da SEMA, a Sra. Graziella, ficou de
verificar a resposta com a Sra. Alexsandra. O Sr. Sidney comentou que não tem

uma ação específica e que a definição de uma saída engloba um conjunto de
fatores, sendo que não tem solução mágica. Disse que para tomar alguma decisão
os responsáveis envolvidos tem que ter autorização do IBAMA. Citou algumas ações
que estão sendo realizadas visando a diminuição de pombas, especialmente na
região central, como a poda de árvores em volta do bosque e a limpeza do local. A
Sra. Aparecida comentou que já virou uma questão de saúde, em que deve ser dado
prioridade às pessoas. O Sr. Angelo comentou que o abate na área urbana é
proibida, mas na rural não. O Sr. Sidney mencionou que tem um grupo técnico
envolvido, sendo que cogitam até mesmo o fechamento do local. A Sra. Aparecida
comentou que ela tem a impressão de que no passado a SEMA era mais atuante.
Disse que a área central está precisando de uma reforma, pois desde que foram
tirados os quiosques em volta do bosque a região ficou horrível. Perguntou se o
Conselho pode fazer algo. A Sra. Miryan explicou que a posição enquanto Conselho
seria que pelo bosque ser um atrativo turístico, podemos cobrar melhorias, porém
não é função do Conselho ser responsável pelas ações, nem discutir o que será
feito. O Sr. Sidney comentou que o problema não está só no bosque, mas em toda
área central. Ele acredita que como Conselho devemos solicitar uma reforma, por
exemplo, para CMTU do Zerão. O Sr. Sidney disse que os trabalhos são divididos,
sendo que a SEMA é responsável pelo bosque. Disse que vai começar o plantio de
flores no local. Assim, todos concordaram que a área central tem muitos problemas.
Os membros decidiram enviar um Ofício para CMTU, Obras e IPPUL, solicitando
providências no quadrilátero central, bosque e Zerão, tornando os locais mais
atrativos, tanto para população quanto para os turistas. Outro assunto tratado, foi
sobre o Plano Municipal de Turismo em que o Sr. Altemir mencionou que o projeto
foi incluído no SICONV. Disse que foi feita também a solicitação e inclusão do
projeto
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Desenvolvimento. Explicou que o Programa envolve 4 pilares, sendo que esse
projeto entra na questão do Turismo. Trata-se em desenvolver o turismo na região
Metropolitana. Disse que juntamente com o Renne prepararam o projeto e que será
contratado um órgão para desenvolvê-lo. Citou que foram acrescentados os projetos
do Vale do Tibagi e das Pedreiras. Sobre a atualização do Plano, ele comentou que
alguns funcionários do IPPUL acharam o valor de 350 mil reais bem acessível. A
proposta da Sra. Miryan para a próxima reunião é de organizar a pauta desde o
início do ano, com o objetivo de fazer um resumo dos temas que já foram discutidos

pelos membros. Diante disso, o Sr. Arnaldo comentou a possibilidade de enviar o
material para todos os membros ficarem bem inteirados para reunião. Por fim, a
próxima reunião marcada para o dia 25 de julho, será no Centro de Educação
Ambiental - SEMA. Assim, sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às
17h50min. 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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