ATA

DA

REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA

DO

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.

Ao décimo e quarto dia do mês de fevereiro de dois
mil e quatorze, no CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, estavam presentes a
Presidente do CONTUR a Sra. Miryan Rosinski (Londrina Convention) e os
seguintes membros, devidamente convocados por email: Anibal Vieira da Cruz
(ADETUNORP), Maria Regina (AGRICULTURA), Aparecida de Lourdes Arado
(CASA DA MEMÓRIA), Altemir Lopes, Renne Mello e Tatiana Porto (CODEL),
Vereador Tio Douglas (CML), Alexsandra Siqueira, (SEMA). A reunião foi iniciada às
16h20min, com as boas vindas da Presidente do CONTUR a todos os presentes.
Conforme combinado, o foco das reuniões extraordinárias inicialmente será para
discutir sobre os Parques da cidade. A Sra. Regina comentou que é necessário uma
divulgação melhor dos Parques e sugeriu que poderia ser feito um roteiro para visitar
a Mata dos Godoy, o Jardim Botânico e o Parque Arthur Thomas. Ela perguntou se
teria a possibilidade da Garcia disponibilizar uma linha especial de Psiu para fazer
um tur em todos os parques, nem que seja uma vez por semana. O Sr. Altemir
comentou que é uma boa ideia e citou a questão dos alunos das escolas que a
Garcia está levando para conhecer o Estádio do Café. O Sr. Douglas salientou que
foi criada uma linha de ônibus para visitar o Jardim Botânico de quarta a domingo.
Ele reforçou a ideia da Sra. Regina ao dizer que poderia ter um Psiu adesivado com
os as imagens dos parques com foco turístico, que sairia do terminal Central,
passaria no Aeroporto e em seguida pelos parques. Assim, ficou de marcar uma
reunião para tratar dessa questão e sobre os táxis com o Sr. Jesus da CMTU. Com
relação a conseguir recurso para os parques, o Sr. Douglas comentou que muitas
empresas beneficiam creches e com base nisso ele acredita que teria a
possibilidade da Sanepar reservar 1% de impostos recolhidos para serem revertidos
para manutenção dos parques. O Sr. Altemir disse que não saberia dizer se esse
tipo de recurso pode ser retido. Assim, ele ficou de verificar a parte legal. O Sr.
Douglas sugeriu da Prefeitura realizar um programa direcionado aos parques, talvez
junto com a Sercomtel, TIL ou Copel. O Sr. Anibal acrescentou que para isso
acontecer, primeiramente precisa ter o Fundo Municipal de Turismo. Outro assunto

tratado foi sobre a visita aos parques, em que o Sr. Douglas perguntou se no Arthur
Thomas pode entrar com animais. A Sra. Alexsandra explicou que não é permitido
por causa dos animais silvestres, no sentido de preservar o animal doméstico. O Sr.
Douglas disse que para ficar mais atrativo, poderia criar dentro do parque trilhas
para bikes, talvez pensar em até mesmo criar ciclovias. A Sra. Alexsandra explicou
que isso depende do dia, que até tem uma trilha principal que vai até a Usina e é
permitido entrar de bicicleta. Porém, o acesso não é livre, tem que pedir uma
autorização. E acrescentou, que no final de semana isso seria inviável pela
quantidade de visitantes que o parque recebe. O Sr. Altemir comentou que pelo
parque ter um manejo próprio, é necessário segui-lo e trata-se de uma Unidade de
Conservação. Dando sequência, a Sra. Miryan perguntou como está o Fundo do
Meio Ambiente. A Sra. Alexsandra explicou que tem o recurso mas que acaba não
usando, talvez até mesmo pela falta de entendimento entre a SEMA e o Conselho.
Ela citou que falta um setor de projeto na SEMA e que está em andamento um
programa para contratar estagiários da Engenharia Ambiental, para ajudar na
construção de um banco de projetos. Ela explicou que como a carga do curso exige
que os alunos cumprem um estágio obrigatório de 3 meses, esses estagiários não
teriam custo nenhum para SEMA. As ideias são muitas, porém faltam funcionários
para executá-las. Ela acredita que os estagiários vão ajudar muito. O Sr. Douglas
sugeriu de realizar uma reunião com os estudantes de turismo visando a criação de
projetos. Por exemplo, propor para os alunos a elaboração de TCC para modificar a
estrutura do telhado da Rodoviária, talvez seria um desafio para os estudantes da
Engenharia. O Sr. Altemir disse que isso poderia ser verificado com a Sra. Alini
representante da Unopar. Outro assunto tratado foi com relação ao “Marco Zero”,
em que o Sr. Altemir comentou que estava previsto após a formatura da Guarda
Municipal, dos efetivos realizarem uma limpeza no local, porém como esse
patrimônio não está mais vinculado à Prefeitura, não tem mais como realizar essa
ação. A Sra. Alexsandra disse que essa área é bem complicada e que se o
Município assumir, ela não sabe como vai fazer com apenas 4 servidores para
cuidar da limpeza. Ela citou que teria o Bosque também que está abandonado, com
muitos pombos. Retornando ao assunto do Arthur Thomas, a Sra. Alexsandra
destacou que tem muita melhoria para ser feita no Parque. Ela explicou que tem um
Projeto visando aproveitar melhor a Usina que é um Patrimônio do Município. Dentre
as melhorias previstas seria fazer um ponto de parada na Usina, estabilização de

encosta, calçamento em volta do lago e outras obras de infraestrutura. Ela disse que
tem muitos problemas; barrancos caindo, tem uma casinha de energia abandonada,
o mirante está destruído. Ela citou que 6 anos atrás teve o último grande
investimento (1 milhão de reais). Hoje a SEMA cuida da limpeza dos banheiros e da
manutenção do parque em geral. Ela ressaltou que o Parque é o 3º mais visitado do
Estado do Paraná, perdendo para um Nacional (Foz) e um Estadual (Vila Velha). O
Sr. Douglas disse que por Londrina ser a 2ª maior do Estado, e de 54 temos 3
representantes da cidade, fazer uma cobrança direta, uma convocação ao deputado
Alex Canziani. Ele sugeriu de até mesmo chamar a imprensa, criar situações, citar a
Câmara de Vereadores. Conforme ele, falta iniciativa, devemos enviar projetos para
o executivo. Com base nisso, a Sra. Miryan solicitou para a Sra. Alexsandra levantar
os dados das demandas mais urgentes, seguindo uma ordem de prioridade. Ela
destacou que deve ser enviado a quantidade de visitantes para entenderem a
importância desse Parque para Londrina. Em seguida, o Sr. Altemir comunicou que
dia 14 de março às 15h00 o Secretário do Meio Ambiente, o Sr. Cheida estará no
Jardim Botânico, sendo que será a próxima reunião extraordinária do CONTUR.
Com base nisso, foi sugerido de levar essa situação dos parques pra ele. O Sr.
Altemir acredita que não adianta levar projetos sem valores atualizados, que antes
devemos configurar o projeto corretamente. O Sr. Anibal acredita que não vai
adiantar levar nenhuma proposta para o Sr. Cheida, pois o foco no momento é
somente o Jardim Botânico. A Sra. Miryan enfatizou que em vez de nos
concentrarmos em nível Estadual, pensar em outras saídas, levar a situação aos
Deputados Federais. O Sr. Altemir disse que uma outra solução é ficar atento ao
SICONV, visando cadastrar projetos turísticos para Parques. Em seguida, o Sr.
Anibal deixou um folder com todos intitulado: “Londrina Memória Viva”. Ele destacou
que será realizado um trabalho com o foco no aniversário de Londrina, para coletar
fotos de pessoas ou lugares que fazem parte da história da cidade. Ele disse que
estão em busca de imagens que resgatam essa história e que isso está disponível
numa página do Facebook. A Sra. Miryan citou que o Londrina Convention também
lançou um trabalho nesse sentido para as pessoas enviarem fotos. Por fim, A Sra.
Miryan comentou da reunião com o Prefeito sobre o Fundo de Turismo e pediu o
apoio para o Vereador Douglas. Ele ficou de marcar a reunião com o Prefeito.
Assim,

a

próxima

reunião

ficou

marcada

para

o

dia

27

de

fevereiro,

excepcionalmente na quinta-feira, no Londrina Convention, para discussão dos

assuntos da Conferência que foram elencados como prioridade. Assim, sem mais
nada a tratar a reunião foi encerrada às 17h40min. A presente Ata foi lavrada por
mim, Tatiana M. Porto, e será lida e aprovada por todos os presentes, conforme
relação que segue abaixo:
ENTIDADE
ADETUNORP
AGRICULTURA
CASA DA MEMÓRIA
CML

REPRESENTANTE

ASSINATURA

Anibal Vieira da Cruz
Maria Regina Juncles Dias
Aparecida de Lourdes Arado
Vereador

Douglas

Carvalho

Pereira
Altemir Lopes

CODEL

Renne P. de Mello
Tatiana M. Porto

LC&VB

Miryan Siqueira Rosinski Alves

SEMA

Alexsandra da Vanço Siqueira

Londrina, 14 de fevereiro de 2014.

