ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.
Ao trigésimo dia do mês de maio de dois mil e
quatorze, no LONDRINA CONVENTION – SALA DA ACIL, estavam presentes o
Vice-Presidente do CONTUR o Sr. Arnaldo Falanca e os seguintes membros,
devidamente convocados por email: Anibal Vieira da Cruz e Nair Tartari
(ADETUNORP), Maria Regina (AGRICULTURA), Aguimário Silva (ARFN), Aparecida
Arado (CASA DA MEMÓRIA), Altemir Lopes, Renne Mello e Tatiana Porto (CODEL),
Vanda de Moraes (CULTURA), Wilson Romano (FEL), Agostinho Felício (ONDA),
Alexsandra Siqueira (SEMA), Newton Eskelsen (SINDEGTUR-PR). A reunião
começou às 16h10min, com as boas vindas do Sr. Arnaldo e recapitulando os
assuntos que ficaram pendentes da reunião passada. Com relação a participação de
um representante do Paraná Turismo na reunião com o Conselho, o Sr. Altemir
comentou que ficou deles marcarem um dia, porém sem previsão. A Sra. Vanda
disse que neste caso o Conselho poderia ser mais proativo, por enviar uma
solicitação oficial, já com data definida, convidando algum representante deles. Com
isso, o Sr. Altemir comentou que se alguém viesse hoje, não teríamos nada definido
para apresentar. A Sra. Vanda disse que a Cultura está reunindo informações para
elaboração do folder. Ela acredita que independente de já ter projeto pronto ou não,
seria importante eles participarem de uma reunião com o objetivo de esclarecer se
há disponibilidade para apoiarem financeiramente os projetos que estão sendo
elaborados. Com relação a questão dos taxistas, o Sr. Arnaldo explicou que já foram
realizadas duas reuniões com a CMTU com o objetivo de aumentar o número de táxi
na cidade. Disse que em Curitiba, dos 700 táxis, 400 são novos. A Sra. Vanda
questionou a quantidade de táxis que precisa em Londrina. O Sr. Arnaldo disse que
fez um levantamento, e que hoje a proporção é de 1 taxista para 1300 habitantes. A
ideia inicial é de ter 100 novos táxis diminuindo essa relação de 1 para 1000. A Sra.
Vanda sugeriu de convidar um representante da CMTU para expor o assunto para o
Conselho ou levar a questão por meio do vereador para ele encaminhar o assunto
via Câmara, pois assim teriam um prazo de 3 dias para responder. Porém, neste
caso o assunto ficaria em discussão da Câmara, fugindo do controle do Conselho.

Diante disso, o Sr. Arnaldo acredita que seria melhor fazer mais uma tentativa via
Conselho. Assim, ficou definido de enviar um Ofício para CMTU solicitando uma
reunião para tratar do assunto. O Sr. Newton informou que ele resgatou um material
de 2004 tratando um pouco da história do Conselho e com a descrição dos pontos
fortes e fracos do turismo em Londrina. Ele citou alguns desses pontos e as
entidades que faziam parte do Conselho nesse período. O Sr. Altemir comentou que
é um material bem interessante, que pode nos ajudar no sentido de fazermos uma
avaliação disso e ver o que pode ser melhorado. Destacou que é justamente isso
que estão fazendo no Núcleo de Turismo. Disse que conforme citado, poucas coisas
mudaram, já que assuntos como a questão do aeroporto, sinalização turística,
turismo rural, do Fundo Municipal de Turismo, continuam pendentes. Assim, ficou de
enviar esse material para todos por e-mail. Com relação ao Fundo de Turismo, o Sr.
Altemir explicou que já foram realizadas umas cinco reuniões com o Prefeito. Disse
que na última reunião foram levantadas informações de aproximadamente 10
cidades para saber a fonte de recurso. Relembrou sobre a primeira reunião com o
Prefeito, em que a Procuradoria não aceitou a solicitação feita, pois justificaram que
existem ilegalidades. Sendo que a maior fonte do Fundo nosso seriam os
passageiros. Disse que temos que aguardar um novo parecer da Procuradoria, para
em seguida marcar mais uma reunião com o Prefeito. Em seguida, o Sr. Arnaldo
citou alguns temas que ficaram definidos nas Pré-Conferências. Destacou o Tema 1
que seria definir a identidade do Turismo de Londrina. Informou que o Sebrae está
trabalhando nesse projeto. A Sra. Vanda comentou a importância de divulgar a Rota
do Café, afinal o café é um ícone de Londrina, é a memória da região. Destacou que
80% do café vendido passa por Londrina. Comentou o fato de associar aos Festivais
Culturais da cidade esse importante ícone ou realizar eventos específicos. Outra
ideia seria criar na cidade, painéis, azulejos que fazem menção ao café. Disse que
será lançado uma publicação com ideias para valorizar a memória do café, sendo
um estudo elaborado pelo SEBRAE. O Sr. Altemir acrescentou que o Café seria a
Identidade de Londrina, em que a Rota é o principal instrumento para mostrar isso.
Outro assunto tratado foi com relação ao problema dos pombos. A Sra. Aparecida
perguntou se teria algo que o Conselho pode fazer com a ajuda das universidades.
A Sra. Alexsandra explicou que esse assunto é bem complexo, sendo que não é um
problema só de Londrina mas de várias cidades. Disse que tem técnicos da SEMA
trabalhando para resolver essa situação, porém não tem solução mágica. Mencionou

que tem um pré-projeto para revitalizar o bosque, mas que de início a comunidade
não aceitou as reformas que foram propostas. Disse que estão sendo realizadas
limpezas mais vezes no local onde elas mais ficam, que é o centro de Londrina.
Informou que foi realizada uma reunião e que foi muito polêmica. A Sra. Vanda
acrescentou que ela estava presente e que tinham biólogos, veterinários e
representantes de vários segmentos. Disse que faltou a informação do que está
sendo realizado, bem como o que será feito a curto e a longo prazo. Com isso, o Sr.
Arnaldo comentou que o Conselho poderia se posicionar em busca de uma solução.
O Sr. Aguimário comentou a importância de divulgar as ações, sendo que poderia
até mesmo ter uma placa no local informando as atividades que estão sendo
realizadas. A Sra. Alexsandra comentou que a SEMA vai lançar uma cartilha no site
da Prefeitura para divulgar sobre essa questão. A Sra. Vanda sugeriu de enviarmos
via Conselho um Oficio para SEMA, solicitando informações com respeito às ações
que estão sendo realizadas. Ela acredita que isso fortalece o trabalho do Conselho e
com as informações poderemos ajudar na divulgação. Assim, todos concordaram
em enviar um Ofício solicitando essas informações sobre os pombos. Outro pondo
discutido, foi com relação a estrutura do Turismo em Londrina. Segundo o Sr.
Arnaldo essa estrutura deveria ser ampliada. Destacou a importância de ter uma
Secretaria de Turismo em Londrina. O Sr. Anibal comentou que a Diretoria de
Turismo na Codel não funciona como queria, por falta de uma estrutura adequada,
de verba. O Sr. Renne disse que não adianta ter Secretaria e não ter recurso. A Sra.
Vanda comentou que por ser uma Secretaria já tem orçamento, e que teria
autonomia para realizar muitas ações. Destacou que uma Secretaria fortaleceria o
turismo. Mencionou que um Secretário tem um raio de alcance maior do que um
Diretor. O Sr. Altemir disse que por ter uma Secretaria, o turismo teria uma força
política muito maior. Com relação aos projetos, ele explicou que ele enfrenta muita
dificuldade. Por exemplo, o projeto da Sinalização Turística, o recurso quase foi
perdido, sendo que demorou mais de 6 meses para realização de todos os trâmites.
Disse que como todo projeto vai para o Ippul, o processo acaba demorando mais.
Por isso, ele acredita na necessidade de criar uma Secretaria própria, que tenha
poder para realizar seus projetos, tendo uma pessoa exclusiva para isso. Em
seguida, a Sra. Regina perguntou se há interesse do Conselho em incentivar o
agronegócio, especificamente a Rota de Vinhos. O Sr. Arnaldo comentou que seria
interessante e que deve ser criado um atrativo nesse sentido. Finalizando, a Sra.

Vanda comentou que está disponível no site da Prefeitura a agenda cultural, sendo
que tem como cadastrar os eventos que são realizados em Londrina. O Sr. Anibal
sugeriu de divulgar dentro da página do Turismo no site da Codel tudo o que está
sendo realizado por este Conselho. O Sr. Altemir comentou que é uma excelente
ideia, pois é uma maneira de tornar claro o que estamos fazendo. Assim, ficou
definido de deixar disponível no site, os decretos, as atas das reuniões, enfim tudo o
que envolve o CONTUR. Por fim, ficou de confirmar o local por email da próxima
reunião que será dia 04 de julho. 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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