ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.
Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro de dois
mil e quatorze, na SALA DA UNOPAR, estavam presentes a Presidente do
CONTUR, a Sra. Miryan Rosinski (Londrina Convention) e os seguintes membros
devidamente convocados por email: Arnaldo Falanca (ABRASEL), Aparecida Arado
(CASA DA MEMÓRIA), Tatiana Porto e Gilceia Cabral (CODEL), Sidney Bertho
(CULTURA), Alini Nunes e Paulo André de Carvalho (UNOPAR). A Sra. Miryan
iniciou a reunião às 16h30min, relembrando a Pauta que seria sobre Fundo
Municipal de Turismo e Ônibus Turístico. Informou que a Secretaria Municipal do
Ambiente (SEMA) respondeu através de ofício a solicitação do CONTUR com
relação às informações sobre as ações a curto, médio e longo prazo na questão dos
pombos. Anexo ao ofício nos encaminhou o Plano de Ação para Manejo dos
Pombos e Melhoria das Condições dos Espaços Públicos com o relatório das ações
efetuadas. O Sr. Sidney disse ser difícil conseguir um plano eficaz, acha que a
SEMA deveria ser radical como a UEL, não é a melhor solução mas é o que vai
resolver. A Sra. Miryan acredita que a instalação de refletores não mudou em nada a
situação. O Sr. Sidney disse que o odor continua e que é necessária uma ação mais
eficaz, não usar repelentes pois não resolve nada. A Sra. Alini questionou a ação da
SEMA de poda e supressão de árvores e galhos. Em sua opinião não resolve a
situação do manejo dos pombos. O Sr. Sidney falou que os bancos instalados no
Bosque devem ser retirados, pois se tornaram insalubre por causa da sujeira dos
pombos. O Sr. Arnaldo disse ter conversado com um Vereador e ficou sabendo que
a SEMA tem projetos para melhoria do Parque Arthur Thomas. O Sr. Sidney falou
que ouve um entendimento com o CONSEMA (Conselho Municipal do Meio
Ambiente) e terça-feira ou quarta-feira vai ser agendado uma visita dos Vereadores
ao Parque Arthur Thomas para verificar a situação do Parque, pois está muito
depredado, a usina está quebrada, as escadarias estão degradadas, está
abandonado. A Sra. Alini comentou que enquanto não tiver mais segurança vai
continuar assim. O Sr. Sidney disse que trabalhou na SEMA durante dez anos e dia
sim, dia não, as cercas eram consertadas, tinha segurança, era feito manutenção
permanente, hoje diminuiu a segurança e que contou nove vidros quebrados, está
tudo depredado. A Sra. Alini disse que hoje os visitantes ficam mais na cachoeira e
que a mesma também precisa de manutenção. O Sr. Sidney falou que o Jardim
Botânico supriu as deficiências do Parque Arthur Thomas, lembra que tempos atrás

o Parque recebia milhares de visitantes. A Sra. Aparecida disse, também se recordar
de que, quando os visitantes chegavam ao Parque sempre tinha alguém que levava
todos para conhecer e desfrutar do Parque, pois tinha pedalinho no lago, mini
zoológico, entre outros atrativos. A Sra. Alini disse que no lago do Parque existe
assoreamento. O Sr. Sidney falou que toda a bacia do Lago Igapó recebe
assoreamento, o Parque é a parte final e precisa ser tratado. Como Parque linear
existe um decreto para tratá-lo. Disse ter visto o desenvolvimento do projeto de
desassoreamento. A Sra. Miryan perguntou à Sra. Tatiana se existe alguma ação ou
projeto de fundo de vale. A Sra. Tatiana disse não saber de nada. O Sr. Sidney disse
que a base de apoio ao Hospital do Câncer quer aumentar o espaço para
atendimento aos familiares dos pacientes, que o projeto é grande e que querem
fazer uma ponte pênsil que irá passar no meio do Parque até a Avenida das
Américas. Disse ainda, que o projeto é lindo, mas a ponte só irá prejudicar os
animais que vivem no Parque. O Sr. Arnaldo disse que é só avisar o dia em que os
vereadores vão estar no Parque que ele também irá para se reunir com eles. O Sr.
Sidney falou que será no dia 13/12/2014 e que a Sra. Graziela está para chegar e
vai ver se ela vai, senão ele também poderá estar lá. Falou também que o Parque e
o Jardim Botânico necessitam de cuidados e nós, enquanto Conselho, temos que
apoiá-los. Em seguida a Sra. Miryan comentou sobre o Fundo municipal de Turismo,
que já houve muitas reuniões para chegar a um consenso com a Procuradoria do
Município, pois se faz necessário termos recursos, porque sem recursos não tem
como fazermos nada. O Sr. Arnaldo disse que na última reunião que o SEBRAE e o
Londrina Convention tiveram com o Prefeito kireeff sobre o Fundo Municipal de
Turismo, o Prefeito falou que não faria mais reunião alguma sobre este assunto,
chamou o Procurador Geral do Município Sr. Paulo Cesar e disse para ele resolver a
situação. Depois de uma semana os Procuradores do Município estavam dando
sugestões e enfim deram uma solução. O Sr. Sidney perguntou qual seria a ideia
para o primeiro recurso, O Sr. Arnaldo respondeu que seria o embarque na
Rodoviária de Londrina. A Sra. Alini disse, é aquele facultativo que a pessoa paga
sem saber. O Sr. Arnaldo falou que vai abrir um leque, pois poderá ser implantado
não só na rodoviária, mas também em ingressos de eventos, talvez o valor de
R$0,50 ou R$1,00. A Sra. Aparecida falou que a solução é muito boa. O Sr. Arnaldo
disse que não foi possível levar o projeto para a Câmara de Vereadores, pois estão
com a agenda muito cheia, mas que para o ano que vem já está sendo programado.
A Sra. Miryan falou que no início do ano que vem estará sendo implantado o
Observatório do Turismo do Convention. O Sr. Arnaldo comentou que o processo
evoluiu muito, pois já faz três ou quatro anos que estava parado. Quanto ao evento

Quarto de Milhas, o Sr. Arnaldo disse que estamos brigando para trazê-lo ao
Município, é necessário liberar o ISS. A Sra. Miryan falou que a proposta inicial é
que o evento venha eventualmente para o Município e depois de passar por uma
avaliação possa ser permanente em nossa cidade, fazer parte do calendário O Sr.
Sidney disse que o CONSEMA sempre brigou por um fundo e conseguiu, o valor
acordado é de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), recurso para quatro
anos, R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) por ano e comentou já
pensou o Conselho receber este valor também. O Sr. Arnaldo também comentou
que dá para fazer muito e que também iremos lutar para conseguir recursos nesse
valor. A Sra. Miryan disse para agendarmos uma reunião com a CMTU (Companhia
Municipal de Trânsito Urbanização) para discutirmos sobre os táxis e ônibus
turístico, mas teremos que retomar o projeto desde o início. Informou que a reunião
não ocorreu e que está prevista para a próxima semana. O Sr. Sidney informou
sobre a reunião que será realizada no Parque Arthur Thomas com alguns
Vereadores no dia 13/12/2014 e que como a Sra. Graziela não compareceu à
reunião para confirmar sua presença na próxima reunião, ele mesmo irá participar da
reunião e visita dos Vereadores ao Parque Arthur Thomas. A Sra. Miryan disse que
precisamos ver o horário em que os Vereadores vão estar lá no Parque. A Sra.
Aparecida perguntou se os membros do CONTUR serão convocados ou irá só um
representante. O Sr. Arnaldo disse que é bom estarmos todos para fazermos uma
certa pressão. O Sr. Sidney sugeriu convidar os Vereadores para visitar a Mata do
Godoy e o Parque Dr. Daisaku Ikeda. O Sr. Arnaldo disse que podemos combinar
com os Vereadores quando estiverem no Parque Arthur Thomas. A Sra. Alini disse
que o Parque Dr. Daisaku Ikeda está mais abandonado que o Parque Arthur
Thomas. O Sr. Arnaldo passou para o assunto do projeto de souvenires na cidade,
disse que devemos lançar produtos novos como lembranças da cidade de Londrina,
produtos que as pessoas se orgulhem da cidade. A Sra. Miryan disse que a ideia é
fazer algo similar à cidade de Curitiba e ter souvenires para divulgar a cidade de
Londrina. O Sr. Arnaldo comunicou que a cartilha com as informações para realizar
um evento em Londrina foi finalizada. A Sra. Myrian disse que temos que fazer o
lançamento da mesma e que irá facilitar muito para quem quiser trabalhar com o
turismo. O Sr. Paulo chegou às 17h00. A Sra. Aline disse que pediu para o Sr. Paulo
estar presente para falar sobre a questão do turismo rural, especificamente sobre a
caminhada da natureza, pois esta caminhada já existe em várias cidades da região e
na cidade de Londrina não tem. Existem também as caminhadas internacionais. O
Sr. Paulo comentou sobre como surgiu a caminhada da natureza, foi após a
segunda guerra mundial, iniciada por uma organização internacional. Disse também

que no Paraná existem setenta caminhadas da natureza, no Brasil mais ou menos
300 caminhadas e que seguem o padrão internacional. A intenção é propor
caminhadas e visitas às propriedades rurais para ver a disponibilidade em
receberem o pessoal dessas caminhadas, e a Emater está disposta a nos ajudar. O
Sr. Arnaldo perguntou se o pessoal é da região ou vem de fora. O Sr. Paulo
respondeu que vem de fora, viajam sempre. E nós podemos estudar para fazer um
roteiro. O Sr. Sidney falou que o Grupo Aventura de Londrina pode nos ajudar. A
Sra. Alini concordou e disse que o Sr. Adriano tem tudo que é necessário. O Sr.
Paulo disse que além da caminhada rural pode ter o ciclismo. O Sr. Arnaldo
perguntou se a caminhada é um dia só. O Sr. Paulo respondeu que, depende do
roteiro, a maioria é de quatro a cinco quilômetros, iniciam em uma fazenda com o
café da manhã e em seguida saem para caminhar. O Sr. Arnaldo questionou
quantas pessoas em geral participam. A Sra. Alini disse que em torno de duzentas
pessoas. O Sr. Arnaldo perguntou se a Unopar tem condições de patrocinar essa
caminhada. O Sr. Sidney disse que a Unopar, Emater, Meia Maratona de Londrina,
Economia Solidária podem se unir nesta questão. A Sra. Alini citou o Grupo Londrina
Pé também. A Sra. Aparecida disse, temos que comprar essa ideia. O Sr. Paulo
falou que a cidade de Maringá vai ter a primeira caminhada da natureza a partir do
ano que vem, a caminhada será noturna e já vai entrar no calendário de eventos da
cidade. Podemos organizar este evento da caminhada nas férias e trazermos para o
Conselho no próximo ano. A Sra. Alini comentou, como já existe este evento no
Paraná não haverá dificuldades para incluí-lo em nosso calendário. O Sr. Arnaldo
perguntou à Sra. Miryan quando será a próxima reunião do CONTUR. A Sra. Miryan
disse que poderemos fazer dia treze de dezembro no Parque Arthur Thomas junto
com a visita dos Vereadores. O Sr. Sidney disse que não sabe se vai ter uma sala
preparada para termos uma pré-conversa com os Vereadores e, pediu para a Sra.
Tatiana ver com a Sra. Alexsandra a possibilidade de preparar uma sala para nos
reunirmos. Na sequência o Sr. Arnaldo levantou a questão do número de voos em
Londrina, pois estão diminuindo, as empresas estão tirando alguns horários, temos
que procurar verificar as razões para isso. A Sra. Miryan acha que devemos
comparar as cidades do porte de Londrina. O Sr. Paulo questionou em que cidades
pretendem fazer a comparação, porque existem as cidades de Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, Cuiabá. O Sr. Arnaldo disse que devemos pensar, talvez o Sr. Sérgio
fazer uma pesquisa de quantas pessoas chegam e quantas saem passando pelo
aeroporto de Londrina. Assim, sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às
17h50min. 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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