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DO

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.

Ao vigésimo e quinto dia do mês de abril de dois mil
e quatorze, na CASA DA MEMÓRIA MADRE LEÔNIA MILITO, estavam presentes o
Vice-Presidente do CONTUR o Sr. Arnaldo Falanca e os seguintes membros,
devidamente convocados por email: Anibal Vieira da Cruz (ADETUNORP), Maria
Regina (AGRICULTURA), Aparecida Arado (CASA DA MEMÓRIA), Décio Zulian
(CMTU), Altemir Lopes, Renne Mello e Tatiana Porto (CODEL), Sidney Bertho
(CULTURA), João Augusto e Agostinho Felício (ONDA), Alexsandra Siqueira
(SEMA), Newton Eskelsen (SINDEGTUR-PR), Alini Nunes (UNOPAR). Antes de
iniciar a reunião, a Sra. Aparecida apresentou a Casa da Memória bem como o
Museu que tem no local. Entregou um folder com o assunto “Madre Leônia – O
Caminho da Santidade”. Explicou o trabalho que a Madre Leônia realizou. Após um
coffee break, fomos para sala de reunião tratar dos assuntos da pauta. Inicialmente,
o Sr. Arnaldo deu boas vindas, justificando a ausência da Presidente do Conselho,
por motivo de viagem a trabalho. Ele comentou que também faltou algumas reuniões
pelo mesmo motivo, mas que sempre verificava as atas. Em seguida, o Sr. João
Augusto comunicou seu afastamento do Conselho pelo período de 8 meses, sendo o
prazo determinado por lei, já que ele vai se candidatar para Deputado Estadual pelo
Partido Verde. Com isso, assume a sua cadeira, o Sr. Agostinho Felício Junior. Com
respeito a elaboração do Plano Municipal de Turismo, a Sra. Alini explicou
novamente que o tempo em média para elaboração é de 1 ano e meio
aproximadamente e que o custo está em torno de 300 a 350 mil reais, sendo que
deverá ser captado via parceria. O Sr. Altemir comentou que um representante do
Paraná Turismo pretende participar de uma reunião com o Conselho, conforme a
agenda deles. Ele destacou a importância de apresentarmos alguns projetos. O Sr.
Arnaldo perguntou se teríamos algo concreto. O Sr. Altemir informou que já deram o
parecer com relação aos projetos do Parque Arthur Thomas, que o Sr. Douglas
encaminhou pra eles em um evento em Foz do Iguaçu. Destacou a importância de
levantarmos materiais para elaborar mais projetos. O Sr. Anibal acrescentou que
seria ótimo já termos algumas propostas para apresentar. Disse que o Paraná

Turismo tem dinheiro para ser disponibilizado em materiais de divulgação, como
guias, roteiros turísticos, informações dos parques e que agora é o melhor momento
para solicitar a ajuda financeira deles, por se tratar de um período de transição de
governo. A Sra. Alexsandra disse que na SEMA tem cartilhas ambientais, folders
dos parques e que estão refazendo a arte gráfica. O Sr. Sidney citou alguns projetos
sendo dois Parques Estaduais, dois Municipais e um particular (Figueira). Explicou
que na Cultura através do PROMIC tem vários modelos, sendo possível ter uma
ideia de preço. Ele acredita que a melhor proposta seria fazer os folders por tema. A
Sra. Regina perguntou se teria como adicionar a Feira do Produtor também. O Sr.
Anibal respondeu que talvez poderia fazer um folder só para divulgar as feiras. O Sr.
Décio disse que essa divulgação é interessante, em que poderia ter fotos das feiras,
os locais, os dias e horários. Destacou que além das feiras ao ar livre, teriam as
feiras da Lua e de Artesanato. Ele disse que é necessário tomar cuidado com
relação ao critério de seleção, soltar as maiores e que basta consultar o site da
CMTU para saber os horários das feiras. Ele ficou de explicar para o suplente, o Sr.
Alex, a importância desse levantamento, visando o benefício do município. O Sr.
Altemir destacou a importância de levantar as informações até a próxima semana e
comentou que na Codel não tem nenhum documento nesse sentido. Assim, ficou da
Sra. Regina levantar essas informações das feiras, o Sr. Sidney os projetos da
Cultura, a Sra. Aparecida o material religioso (rotas de Santuários) e a Sra.
Alexsandra materiais sobre os parques. A Sra. Aparecida comentou do projeto para
a realização do caminho Madre Leônia, em que se baseia em uma caminhada de
aproximadamente 17 km até o lugar onde ela morreu. O Sr. Sidney disse que
poderia ter uma linha específica no folder sobre os pontos verdes. A Sra. Aline
sugeriu de trabalhar o folder como áreas verdes, sendo que tem o lago Igapó
também. O Sr. Anibal disse que a Figueira não se encaixa, pois não pode receber
visitantes por ser área particular. O Sr. Sidney destacou que não seria fomentar a
visitação do local, mas a divulgação das áreas verdes em Londrina. Ele citou o
parque linear do Igapó, nada específico mas uma visão geral. Com relação ao
formato do folder, o Sr. Décio disse que poderia sintetizar as informações em um
único, diferenciando os temas; turismo religioso, rural. Segundo ele, não distribuir
separado, pois se for temas diferentes, um acaba esgotando, outro sobra. A Sra.
Alexsandra comentou que tem que verificar o custo. O Sr. Sidney comentou do
vídeo novo do Parque Arthur Thomas. Ele destacou a importância de sugerir um

leque de produtos para o Paraná Turismo. Comentou que na SEMA tem o Centro de
Visitantes para colocar materiais dos parques fazendo a divulgação de todos. Ele
acredita que seria interessante abranger todos e não focar em um só assunto. O Sr.
Altemir comentou que além do material, seria interessante se já tivesse a arte
também, nem que não seja a final. Próximo assunto, foi sobre a discussão do alto
valor para os ônibus e vans saírem do terminal rodoviário. Todos concordaram em
encaminhar um ofício para CMTU, solicitando uma explicação do critério que foi
usado para chegar no valor de 80 reais, que segundo os membros é abusivo. O Sr.
Décio comentou que no início do terminal o preço cobrado era de 7 reais, depois
passou para 15 reais ficando nesse valor por muitos anos e houve um reajuste
passando para 30 reais. Explicou que o fato do embarque ser realizado no terminal,
atrai as agências de turismo, especialmente por ser um ponto de segurança. O Sr.
Altemir comentou que com um preço assim, eles acabam com o processo de
arrecadação, afinal muitas agências acabam não usando mais o terminal. Em
seguida, o Sr. Newton comentou da perda da peça artística do Cristo Liberto do
Aragão que foi transferido para o museu de Esculturas ao Ar Livre de Ibiporã.
Segundo ele era um atrativo importante, um ícone, que ficava dentro da UEL e que
Londrina infelizmente perdeu. O Sr. Agostinho distribuiu um cartão referente a
divulgação de um aplicativo grátis (99TAXIS) que chama o táxi que estiver mais
próximo da pessoa. Sendo que basta clicar que aparece a foto, nome, telefone dos
taxistas. Ele disse que esse sistema já é usado em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Por fim, a próxima reunião marcada para o dia 30 de maio, será no LONDRINA
CONVENTION – SALA DA ACIL. 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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