ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões do
Instituto de Desenvolvimento de Londrina – CODEL, sita à Avenida Presidente
Castelo Branco, número quinhentos e setenta, nesta cidade de Londrina – Pr.,
estavam presentes os seguintes membros devidamente convocados por e-mail:
Sr. Vinicius L. Donadio (ABRASEL), Sra. Denise F. Araújo (ADETUR NORTE
DO PARANÁ), Sr. Lúcio A. Brandão (ADEVILON), Sr. Fabian B. Trelha e Sra.
Gilceia C. Cabral (CODEL), Sr. Sidney A. Bertho e Sra. Solange C. Batigliana
(CULTURA), Sr. Arnaldo Falanca (LONDRINA CONVENTION BUREAU), Sr.
João Augusto Barbosa (ONDA), Sra. Sandra Camacho (PARANÁ TURISMO),
Sra. Simone M. Shavarski (SEBRAE), Sra. Rosângela Aparecida R. Gondo
(SINDEGTUR) e Sra. Neide A. G. Ferreira e Sr. Custódio R. do Amaral
(UNIMOL). Os membros: Sra. Dóren A. Faria (ABAV), Sras. Viviane Fernandes
e Maitê M. Elias (AGRICULTURA), Srs. Paulo R. Mrtvi e Romeu Gair
(EMATER), Sra. Maria Josaine da Silva (IAPAR), Sra. Ana Maria P. Leonarde
(ROTA DO CAFÉ) e Sra. Rosângela R. Haddad (UEL), justificaram a ausência
na reunião. Tivemos as presenças dos visitantes: Sra. Isabella A. Monteiro
(ABRASEL), Sr. Alexandre Simioni (SESC CADEIÃO) e Sr. João Gouveia
Cezar (SONHO LINDO TURISMO REGIONAL). O Presidente, Sr. Fabian,
iniciou a reunião às quinze horas e quatorze minutos, agradecendo a presença
de todos. Disse que, estamos iniciando a primeira reunião do ano com
excelentes possibilidades para dois mil e dezoito e que, foi colocado na pauta a
prestação de contas do ano de dois mil e dezessete como forma de um resgate
para darmos continuidade neste ano de dois mil e dezoito. Disse ainda que,
essa prestação de contas não é financeira porque o Comtur não tem recursos,
mas é das ações e das pautas que foram discutidas durante o ano de dois mil e
dezessete. Prosseguindo, o Sr. Fabian pediu para o Sr. Vinicius ler o resumo
dos assuntos discutidos e deliberados nas reuniões mensais do ano de dois e
dezessete, para que possamos finalizar, este ano, alguns assuntos e ações
que ficaram pendentes. Segue todos os assuntos relatados pelo Sr. Vinícius e
discutido entre os Membros presentes: 1) “Implantação do ILS no aeroporto”, o
processo de desapropriação está quase finalizado e a Infraero está solicitando
o projeto ao executivo para implantação do ILS; 2) “Parque Arthur Thomas”, o
Sr. Fabian comentou que o Parque Beto Carrero World fez uma pressão na
prefeitura da cidade de Penha em relação ao ISS e que as cidades de Foz do
Iguaçu e Gramado já surgiram como preferência para as instalações do Parque
Beto Carrero. Sugeriu ao Comtur enviar uma carta ao Parque Beto Carrero
World colocando a cidade de Londrina à disposição para a instalação do
mesmo. O Sr. Sidney falou que já houve, há algum tempo atrás, interesse por
parte do grupo do Beto Carrero na instalação do parque na cidade de Londrina,
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mas não avançou, pois o parque Arthur Thomas é unidade de conservação
municipal, reconhecida pelo Estado do Paraná, recebe ICMS Ecológico que cai
todo ano no fundo da prefeitura e para isso o município teria que abrir mão
desse recurso, o parque deixaria de ser unidade de conservação, é um trâmite
complicado. Falou ainda que, o município tem outros espaços com a mesma
faceta de beleza cênica do Parque Arthur Thomas que poderia receber um
empreendimento como o Beto Carrero. O Sr. Fabian comentou em, o Parque
Arthur Thomas ter uma parceria público-privada no sentido de preservar e
melhorar o acesso para sua finalidade e sugeriu ao Comtur fazer um convite ao
Parque Beto Carrero para visitar a cidade de Londrina e na cidade buscarmos
uma alternativa. Disse que, nesse convite o Comtur poderia anexar uma carta
de apoio da Codel, da Instância de Governança Regional e da Câmara de
Vereadores. Disse ainda que, talvez não consigamos nada, mas iremos para a
mídia nacional, dizendo que temos interesse em um parque como esse e será
positivo, pois essa chamada de atenção coloca Londrina no cenário junto a Foz
do Iguaçu e Gramado, é uma propaganda. O Sr. Sidney falou que, concorda
com o Sr. Fabian no contexto em relação a fazer parcerias público-privadas,
pois não adianta ter o parque lindo como o Arthur Thomas e se depredando
com o passar do tempo; as enchentes destruindo tudo; se perdendo o
patrimônio da cidade; precisamos de recursos e talvez a parceria seja uma das
ferramentas mais viáveis nesse momento, pois daí sim, poderíamos partir para
um resgate do parque Arthur Thomas, do parque Daisaku Ikeda e outros
espaços que podem vir a construir novos parques. Todos concordaram em, o
Conselho fazer um ofício ao Parque Beto Carrero World colocando Londrina à
disposição. 3) “Aplicativos a serem criados para informações sobre o turismo
em Londrina”, o entendimento é que o aplicativo não é a ferramenta ideal, isso
porque, hoje todos tem um smartfhone com espaço para mais aplicativos e
esse aplicativo teria que vir em formato de site para ser acessado pelo celular,
inclusive foram feitas algumas pesquisas, recebido uma proposta de uma
empresa americana para poder fazer a implantação nesse site e enviado para
o Núcleo de Turismo, onde fizeram algumas avaliações e deliberado que não
seria importante no momento. O Sr. Fabian disse que, temos na cidade
inúmeras plataformas, inclusive o Sr. João Augusto tem uma com as
informações da cidade. Disse ainda que, não conseguimos evoluir sobre o
aplicativo por falta de recursos e sugeriu inserir esse tema na pauta deste ano
para voltarmos a discutir essa necessidade. O Sr. João Augusto comentou
sobre a plataforma ‘Londrinatur”, falou que vai ser lançado uma nova
plataforma para tornar a agenda de Londrina mais completa, para ser um elo
de ligação com a comunidade e pediu a colaboração do Comtur no sentido de
ajudar a buscar informações em outros locais para alimentar o conteúdo dessa
plataforma. O Sr. Lúcio questionou o Sr. João Augusto sobre a acessibilidade
ao deficiente nessa plataforma. O Sr. João Augusto falou que está na pauta
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para providências, mas no momento está sem recursos. O Sr. Fabian disse
que, o Comtur pode ajudar passando as informações de forma aberta, não
exclusiva, porque é importante termos uma plataforma reconhecida, ser uma
agenda da cidade e pediu para que o Sr. João Augusto faça um ofício para a
Codel solicitando essa agenda. Disse ainda que, a Secretaria de Cultura já tem
uma agenda cultural. O Sr. Sidney comentou que, a agenda da Secretaria de
Cultura não é perfeita e que estão tentando fazer com que essa agenda
realmente contemple a cidade toda. 4) “Organizar o trade turístico para cobrar
políticas para o turismo”, o Sr. Fabian disse que, procuramos organizar o trade
todos os dias com a participação das entidades e agradeceu todas as
entidades presentes. 5) “Espaço nos ônibus urbanos para divulgação de
eventos”, a CMTU cedeu os espaços, mas nós do Comtur é que teríamos que
fazer a colagem dos cartazes nos ônibus, arcando com as despesas como, fita
adesiva e outros, não temos como fazer, pois fica muito caro para o Comtur. 6)
“Plano Plurianual-PPA”, houve uma discussão na reunião do Conselho sobre o
PPA, muitos queriam participar, foi convocado uma reunião extraordinária para
isso e a maioria que queria participar não compareceu, mesmo assim foi feito,
aprovado e está em curso. 7) “Fundo Municipal de Turismo”, foram feitos vários
comentários, questionamentos e sugestões de como aprovar esse fundo. A
Sra. Solange comentou sobre como funciona o Programa Municipal de
Incentivo à Cultura - Promic e o Fundo do Patrimônio, que estão ligados à
Secretaria Municipal de Cultura. O Sr. Fabian fez uma proposta de montar uma
comissão para discutir sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo nos
melhores moldes possíveis. A Sra. Simone comentou que, o Sebrae faz
projetos de turismo há muitos anos, esse ano uma das prestações de conta foi
sobre os ativos que o município tem e foi questionado sobre Londrina não ter
um Fundo Municipal de Turismo, se vale a pena o Sebrae continuar colocando
recursos em projetos para uma cidade que não consegue nem criar o Fundo
Municipal de Turismo. Comentou ainda que, esse Fundo é um indicador para
que o Sebrae continue com os projetos na cidade. O Sr. Fabian disse que, o
projeto do Fundo está escrito desde o ano passado, mas é preciso que seja
discutido um pouco mais. Disse ainda que, temos que executar um bom
projeto, depois se for necessário algumas alterações, teremos como fazer e
que essa discussão sobre o Fundo será feita por um grupo de quatro ou cinco
pessoas, dentro do próprio Conselho, que já tem experiência com isso. O Sr.
Lúcio sugeriu estabelecer uma meta, um prazo para essa discussão e trazer
logo para o Conselho. O Sr. Fabian disse que, as reuniões de trabalho serão
semanal. O Sr. João fez alguns comentários e sugestões sobre como planejar
esse fundo. A Sra. Simone disse que, não conseguirá participar semanalmente
das reuniões. O Sr. Fabian disse que, as reuniões poderão ser feitas
quinzenalmente, pois o projeto do Fundo já está bem esclarecido, tem bastante
informação, mas é preciso definir melhor para não incorrer em erros lá na
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frente. E ficou de determinar a comissão para discutir a criação do Fundo
Municipal de Turismo. 8) “Pontos de parada para os ônibus turísticos”, o Sr.
Fabian disse que, irá cobrar a CMTU, pois o Presidente, Sr. Moacir Sgarioni,
ficou de fazer a vistoria nos locais para ver se leva um técnico do IPPUL para
avaliar, estando tudo certo, ele vai mandar pintar esses quatro pontos de
parada turística. O Sr. Fabian comentou que temos outra situação da lei, que é
a proibição de embarque e desembarque fora do Terminal Rodoviário de
Londrina, conversou com alguns vereadores e todos são favoráveis à
regulamentação dessa lei no sentido de que o embarque inicial e o
desembarque final ocorram só dentro da rodoviária. 9) “Cartilha/material de
apresentação sobre educação para o turismo para serem levadas às escolas”,
o Sr. Fabian questionou a Sra. Rosangela Gondo se já estão prontas. A Sra.
Rosangela respondeu que não. O Sr. Fabian disse que, a Guarda Municipal de
Londrina concordou em ministrar uma disciplina de turismo, a partir desse ano,
no currículo dos guardas municipais; nessa disciplina serão abordados os
temas: a importância do turismo para o município; a abordagem ao turista e a
prestação de informações sobre os principais pontos turísticos. O Sr. Fabian
perguntou à Sra. Rosângela se o sindicato dos guias consegue preparar esse
material. A Sra. Rosangela disse que, pode ver com Curitiba, se consegue
algum material de abordagem ao turista. O Sr. Fabian falou que, esse material
é para a próxima semana, pois a primeira aula é dia vinte e dois próximo. Falou
ainda que, a Guarda vai fazer uma braçadeira para os guardas municipais com
o idioma que cada um fala, pois foi identificado que quarenta guardas tem um
terceiro idioma, e assim na medida do possível eles poderão participar dos
eventos. Em seguida, a Sra. Solange comentou que existe uma preocupação
grande da Secretaria Municipal de Cultura, da Diretoria de Patrimônio, em
relação à forma como o centro está sendo tomado pelos moradores de rua,
eles tem ficado em locais de cunho patrimonial e também turístico. Disse que,
são pessoas com vícios em álcool, em situações difíceis que não conseguem
sair dali, mas também, observa-se que não há uma presença muito forte da
guarda municipal fazendo uma abordagem e solicitou um apoio do Comtur
nessa questão, pois envolve o turismo na cidade também. Disse ainda que, o
Secretário da Cultura, Sr. Caio, já fez um contato com a Secretária da
Assistência Social, pois as pessoas se afastam do Centro Histórico ao invés de
ocupá-lo e não ocupando é pior, é um ciclo vicioso que teríamos que
transformar em virtuoso. A Sra. Rosangela comentou sobre o entorno do
Terminal Rodoviário de Londrina que está um caos também. A Sra. Solange
disse que, é necessário fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. O Sr.
Fabian citou o problema do calçadão em frente ao Teatro Ouro Verde, que
existem pessoas dormindo em barraquinhas e estava havendo abordagens em
relação a essa situação, mas um promotor da cidade proibiu essas
abordagens. Falou que, conversou com a Sra. Nádia, Secretária de Assistência
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Social e estão buscando uma alternativa, mas a alternativa parte também da
pressão dos Conselhos. A Sra. Solange enfatizou que é necessário que a
abordagem dessas pessoas seja uma abordagem que busque resolver, porque
eles tem a liberdade de permanecer nos locais, mas também não podem
ocupá-los de forma permanente e que junto à Secretaria Municipal de
Assistência tem um apoio, mas é importante também ter o apoio do órgão de
turismo, pois o Centro Histórico da cidade precisa dessa atenção. O Sr. Fabian
disse que, a Assistência Social é responsável pela abordagem e treinamento
dessas pessoas e que o Comtur irá fazer um ofício para a Assistência Social e
outro para a Promotoria, solicitando providências. A Sra. Solange falou que, o
cuidado da cidade envolve o cuidado das pessoas e dos lugares, e essas
pessoas estão em uma situação degradante. O Sr. João comentou sobre a
Sonho Lindo Turismo estar sofrendo também com essa situação, pois fica difícil
de criar um roteiro dentro da cidade, de promover a cidade. O Sr. Fabian disse
que, essa é uma discussão que passa por modificações, não podemos deixar
de trabalhar nesse sentido, mas temos que, de certa forma tomar o cuidado de
estabelecer talvez um perímetro, trabalhar um receptivo em lugares que sejam
menos vulneráveis. O Sr. João comentou que cria um receptivo, tem todo um
trabalho, visita técnica e depois quando surge esse problema, não tem como
alterar esse roteiro, tem que criar um segundo roteiro, isso envolve dinheiro,
outra visita técnica e não temos ainda esse segundo roteiro dentro de Londrina
com esse prioridade de negócios. 10) “Declaração de Bens dos Conselheiros,
conforme Emenda à Lei Orgânica do Município”, o Sr. Lúcio ficou de verificar
na Câmara de Vereadores sobre a legalidade, pois alguns Membros alegam
que participam de outros conselhos e os mesmos não fizeram tal solicitação. O
Sr. Lúcio disse que irá essa semana conversar na Câmara. A Sra. Solange
falou que o Conselho do Patrimônio pediu essa declaração a todos os
membros. O Sr. Custódio questionou sobre esse assunto e também sobre o
horário das reuniões, dizendo que é difícil para a sociedade civil sair do
trabalho às três ou quatro horas da tarde para participar das reuniões, pois
trabalham até seis horas e que anteriormente as reuniões eram realizadas no
período noturno, o que facilitava para as entidades da sociedade civil.
Comentou que, está tendo uma divergência muito grande em todos os
conselhos, pois o município não pode pagar horas extras, mas o cidadão
comum tem que deixar seus afazeres se quiser participar. O Sr. Fabian disse
que concorda e sugeriu fazer uma reunião em horário comercial e outra reunião
fora do horário comercial, mas terá que ser discutido se é viável ou não. O Sr.
Lúcio sugeriu fazer aos sábados, mas teria que ter um outro local. O Sr. Fabian
disse que, será feito um levantamento da participação da sociedade civil e de
órgãos públicos e colocado em discussão a questão do horário das reuniões.
Em seguida, a Sra. Rosangela voltou ao assunto da cartilha dizendo que, o
Sindegtur tem uns vídeos que poderiam ser aproveitados e solicitou uma carta
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de apresentação ao Contur para quando for falar com a Secretaria de
Educação, ir com alguma coisa que a avalie. O Sr. Fabian disse que, na sua
opinião, essa cartilha não deve ser impressa por questão de custo, mas temos
que ter o material com a apresentação dos pontos turísticos no sentido de
apresentar Londrina para os londrinenses. 11) “Campanha “Viaje Legal”, o Sr.
Fabian disse que, é uma ação que deve ser feita essencialmente pelo
Sindegtur e pela Abav, com a colaboração da Paraná Turismo; as três
entidades preparariam esse material para apresentar à CMTU e na visitação às
escolas; para que isso ocorra o Comtur se compromete a fornecer os ofícios de
solicitação para as escolas. E, pediu para a Sra. Rosangela assumir isso
juntamente com a Sra. Sandra e a Sra. Dóren. 12) “Escolher cinco Conselhos
Municipais para visitar”, o Sr. Fabian disse que, não conseguimos fomentar
isso durante o ano, mas seria importante apresentarmos o turismo e as nossas
pautas aos outros Conselhos. A Sra. Neide falou que, participa do Conselho de
Saúde e podem discutir a data para receber um representante do Comtur, as
reuniões são realizadas na terceira quarta-feira do mês às treze horas e trinta
minutos. O Sr. Fabian disse que, prepara um ofício pelo Comtur para os
principais Conselhos. O Sr. Custódio falou que, na Cohab a reunião do
Conselho da Habitação é toda última quarta-feira do mês às dezenove horas. O
Sr. Lúcio disse que o Conselho do Idoso é toda segunda quinta-feira do mês às
oito horas e trinta minutos.13) “Sinalização Turística”, não foi possível viabilizar,
finalizar o mapeamento das placas aéreas, o Sr. Fabian disse que, vai solicitar
a dois funcionários da Codel para que façam esse levantamento, pois temos
mais ou menos duzentos e cinquenta placas instaladas na cidade. 14)
“Substituição da entidade Famopar – Federação Estadual das Associações de
Moradores do Estado do Paraná”, o Sr. Fabain disse que, conforme contato
com a entidade Casa da Memória Madre Leônia Milito, na pessoa da Irmã
Aparecida, a mesma não poderá participar do Comtur no momento, pois está
com outras prioridades e como estamos com uma entidade nova presente na
reunião, tão importante quanto, gostaria de sugerir a esse conselho o nome da
entidade Sesc Cadeião, na pessoa do Sr. Alexandre Simioni, para integrar o
Conselho Municipal de Turismo como membro efetivo e questionou se todos os
presentes concordam. Todos concordaram. O Sr. Alexandre irá encaminhar a
documentação necessária para a nomeação da entidade SESC Cadeião como
membro do Comtur. 15) “Acessibilidade às pessoas com deficiência nas
calçadas – piso tátil”, o Sr. Lúcio questionou sobre a colocação do piso tátil nas
calçadas e falou que vai conversar com o prefeito a respeito. O Sr. Fabian
disse que, existe a instalação do piso tátil em boa parte da cidade, mas muitas
calçadas onde foi colocado o piso tátil estão ocupadas por ambulantes que
impedem o trânsito das pessoas com deficiência e sugeriu ao Sr. Lúcio solicitar
ao prefeito uma fiscalização pelo código de posturas, pois, antes de ampliar o
sistema de piso tátil na cidade devem procurar usar o que já tem, é uma coisa
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que já está ao alcance e não custa nada, mas isso pode ser solicitado
enquanto entidade. 16) “Totens da Sinalização Turística para Pedestres”, o Sr.
Fabian disse que, são muito bem fixados, são produtos de alta qualidade, é só
a placa que está danificada e que já conversou com a empresa W2 para
substituir essas placas, vai voltar a conversar com a empresa e tentar fazer o
modelo do programa “Boa Praça” da CMTU, a empresa adotaria e restauraria
todos esses totens. 17) “Entidade AFDM – Associação de Amigos, Familiares e
Doentes Mentais de Londrina”, a entidade foi notificada para fazer a
substituição de Conselheiros, pois não estão participando das reuniões, e para
apresentar a documentação exigida, o Sr. Fabian conversou com o Sr. Cícero,
o mesmo disse que viria participar na reunião de hoje, mas não compareceu e
sem justificativa. A entidade Sonho Lindo Turismo Regional, presente na
reunião, tem interesse em participar do Comtur, foi pedido para o Sr. João,
representante da entidade, fazer uma solicitação oficializando sua participação
e será colocado para votação na próxima reunião. Logo após, o Sr. Custódio
comentou sobre a Capacitação de Conselheiros, a importância dessa
capacitação para que a pessoa tenha algum conhecimento na área, para poder
opinar, participar dentro de um conselho, aprovar projetos. A Sra. Simone disse
que, concorda com o Sr. Custódio, pois quando foi realizada a última préconferência do Comtur, tinham pessoas que sequer sabia o que é turismo e
que deveria ser realizado cursos de capacitação de lideranças ou mesmo o
básico para Membros que começarem a participar do Comtur, falar sobre
várias questões que podem preparar melhor e qualificar as pessoas. O Sr.
Fabian disse que, o Sebrae pode nos ajudar e deixar o material preparado para
os novos conselheiros. A Sra. Simone falou que, não seria só o Sebrae, porque
existe a parte da legislação e a parte jurídica não seria o Sebrae, mas a parte
conceitual do turismo ela mesma se propõe a fazer. Foi comentado sobre o
curso que foi dado aos Conselheiros. Passando a outro assunto, a Sra.
Rosangela questionou se Londrina tem algum material para apresentar no
Salão Paranaense de Turismo, que será realizado no mês de abril. O Sr.
Fabian disse que não temos, mas a Adetur Norte do Paraná está verificando
isso. A Sra. Simone comentou que, no dia 16 de março, na Abav, na cidade de
Curitiba, irá acontecer a entrega do Selo de turismo. Alguns membros
presentes comentaram que, a data foi alterada para o mês de abril. A Sra.
Simone disse que, vai confirmar a data, porque é importante todos participarem
e quem participou o ano passado viu o show que Londrina deu, as empresas
se sentiram muito valorizadas. Disse ainda que, Londrina e Maringá são os
municípios que mais tem empresas seladas, mais que Curitiba e mais que o
litoral. A Sra. Rosangela falou que, temos que preparar algum material para
representar Londrina, um banner talvez. Em seguida, o Sr. Fabian disse que,
estamos em vias de iniciar o Plano Diretor do município e precisamos indicar
dois membros do Conselho, um titular e um suplente, para participar do Grupo
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de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor. A Sra. Rosangela falou que
se coloca à disposição, mas se tiver mais pessoas interessadas melhor. O Sr.
Fabian disse que, temos cinco indicados: Sr. Lúcio, Sr. Arnaldo, Sr. Vinícius,
Sra. Rosangela Gondo e Sra. Neide, dentre esses, escolherá dois membros
que terão mais disponibilidade. Sem mais nada a tratar, o Sr. Fabian finalizou a
reunião às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos, agradecendo a
presença de todos. A presente Ata foi lavrada por mim, Gilceia C. Cabral, e
será lida e aprovada por todos os presentes, conforme relação que segue
abaixo:
ENTIDADE

REPRESENTANTE

ABRASEL

Vinicius L. Donadio

ADETUR

Denise F. Araújo

ADEVILON

Lúcio Antônio Brandão
Fabian B. Trelha

CODEL
Gilceia C. Cabral
Sidney A. Bertho
CULTURA
Solange C. Batigliana
LONDRINA CONVENTION

Arnaldo Falanca

ONDA

João Augusto Barbosa

PARANÁ TURISMO

Sandra Camacho

SEBRAE

Simone M. Shavarski

SINDEGTUR

Rosângela Aparecida R. Gondo
Neide Aparecida G. Ferreira

UNIMOL
Custódio R. do Amaral
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ASSINATURA

Londrina, 08 de fevereiro de 2018.
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