ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.
Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e dezoito, na sala de reuniões
da Codel, à Avenida Presidente Castelo Branco, número quinhentos e setenta,
nesta cidade de Londrina – PR, estavam presentes os seguintes membros
devidamente convocados por e-mail: Sra. Dóren de A. Faria (ABAV), Sra. Vera
Lúcia C. Rocha e Sra. Denise F. de Araújo (ADETUR), Sr. Lúcio A. Brandão
(ADEVILON), Sr. Antonio Carlos Selhorst (CMTU), Sra. Maitê Uhlmann e Sra.
Gilceia Cabral (CODEL), Sra. Solange C. Batigliana (CULTURA), Sra. Maria
Josaine da Silva (IAPAR), Sra. Rosaly Tikako Nishimura (IPPUL), Sr. Arnaldo
Falanca (LONDRINA CONVENTION), Sra. Sandra N. Camacho (PARANÁ
TURISMO), Sr. Egon P. Bertolaccini (ROTA DO CAFÉ), Sra. Alexsandra C. da
Vanço (SEMA), Sra. Rosângela Aparecida Gondo (SINDEGTUR), Sra. Neide
Ferreira (UNIMOL). Os Membros: Sra. Terezinha B. Freire (EMATER) e Sra.
Simone M. Shavarski (SEBRAE) justificaram a ausência na reunião. Tivemos
as presenças da Sra. Adriana G. Madalozzo (CODEL) e do Sr. João Gouveia
(ROTA SONHO LINDO). A reunião foi iniciada às dezesseis horas e treze
minutos, com a Sra. Maitê Uhlmann agradecendo os Membros do Conselho
pela presença no evento “Visite Londrina – Programa de Capacitação em
Hospitalidade”. Citou o nome das entidades presentes e seus representantes.
Prosseguindo, comentou que trocou algumas ideias com alguns Membros do
Conselho, de como fazer com que o Conselho seja mais atuante, mostre a sua
presença e foi muito importante que a grande maioria tenha ido no lançamento
desse programa. Comentou ainda que, esse programa teve uma repercussão
muito boa, não só dentro da Prefeitura, mas em toda cidade. Continuando,
disse que teremos um outro evento, o “Meetup Turismo Londrina”, que é a
união da arte de turismo e tecnologia, acontecerá no dia nove de agosto às
dezenove horas, no Bussolé Gastrobar (Shopping Aurora). Disse ainda que
será encaminhado o convite para todos os Membros e pediu para colocarem na
agenda, porque é importante todos estarem presentes representando o
Conselho. Passando ao segundo ponto, disse que temos sido cobrados para
muitas coisas, muitas reuniões e está difícil estar presente em todas as
situações. Comentou que recebemos convites para o Comtur e, um deles é a
indicação de dois representantes do Conselho no Fórum Permanente dos
Conselhos Municipais de Londrina, as reuniões acontecem toda primeira
segunda-feira do mês, às dezessete horas, no auditório da prefeitura e pediu
que dois membros se dispusesse a representar o Comtur. O Sr. Lúcio falou que
já participou do Fórum dos Conselhos e pode representar o Comtur. A Sra.
Maitê disse que é preciso mais uma pessoa. A Sra. Rosângela Gondo e a Sra.
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Josaine também se dispuseram a representar o Comtur no Fórum dos
Conselhos. Ficou decidido que as duas serão indicadas como representantes
do Comtur, Titular e Suplente, respectivamente. Em seguida, a Sra. Maitê disse
que teve uma reunião preparatória com as Sras. Dóren, Adriana, Tatiana e
Gilceia para preparar com mais propriedade como é que vão ser as reuniões
do Conselho e uma das questões discutidas é que precisamos de um Conselho
mais atuante, que ajude efetivamente na construção das decisões. Nesta
reunião ficou acertado que uma reunião do Comtur a Sra. Dóren vai estar mais
presente, outra reunião a Sra. Maitê vai estar mais presente. Disse também
que gostaria de saber a opinião de todos, pois temos que ter uma missão no
Conselho, ter representatividade, porque ter reunião para reclamar da placa, do
buraco, não é essa a função do Conselho. Todos concordaram. Em relação à
demanda que a Sra. Tikako trouxe, que é a revisão do Plano Diretor, a Sra.
Maitê disse que precisamos fazer um trabalho mais consistente quanto às
informações que constam no Plano Diretor de Turismo de Londrina,
precisamos mais da participação dos Membros do Conselho para propor pauta,
para fazer com que este Conselho seja mais atuante, mais ativo. O Sr. Lúcio
questionou se é para propor a pauta antes da reunião. A Sra. Maitê disse que
sim, a pauta é para antes da reunião. A Sra. Dóren explicou que na reunião de
hoje é sugerido uma pauta para a próxima reunião, para podermos preparar a
próxima pauta, pois queremos fazer reuniões mais objetivas. A Sra. Maitê disse
que a Sra. Gilceia enviou o documento do Plano Diretor para que todos
olhassem e vissem nesse documento, onde cabe uma atualização, o que
podem fazer para ajudar, para que estas informações estejam de acordo com a
realidade atual, para ter o material correto, porque senão depois o pessoal vai
pedir o Plano Diretor para investimento e também para o Prefeito entender o
que está acontecendo na cidade, aí o documento está errado ou desatualizado,
por isso não pode ser feito por quem não vive o dia a dia dessas informações.
E questionou se pode contar com todos. O Sr. Lúcio pediu uma cópia do
documento. Será providenciado e entregue a ele. A Sra. Maria Josaine falou
que já leu o Plano, pelo que entendeu é bem compacto e apresentou suas
sugestões. Logo após, a Sra. Rosângela se justificou em relação às fotos que
ela encaminhou no wattsApp do grupo do Comtur, disse que encaminhou
errado, que era para ser encaminhado somente para a Sra. Gilceia, para ser
escolhidas algumas, pois o ano passado o Sr. Fabian estava com uma verba e
pediu para vermos o que precisava ser feito no município. A Sra. Maitê disse
que esses procedimentos do nosso grupo, esses encaminhamentos de
assuntos, tem que ter algum critério. Quando alguém tiver alguma sugestão ou
reinvindicação, já traga o ofício da sua entidade pedindo aquela melhoria.
Sugeriu que todas as entidades que concordarem com o pleito, façam o
mesmo ofício, assim podemos reunir um dossiê e apresentar onde for
necessário, porque senão fica que o Conselho é só representado pela Codel e
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ficamos como os chatos da prefeitura, sendo que não é uma responsabilidade
só da Codel, é uma responsabilidade do Conselho. A Sra. Denise falou que,
mesmo porque, quando uma demanda é gerada por uma outra instituição que
não a Codel, essa demanda ganha força. Então se tem a reclamação que vem
de uma outra entidade, de uma outra associação, vai agregar ao que tem que
ser feito na cidade. A Sra. Maitê disse que eles irão se voltar mais para aquela
situação, porque para dizer não para um é diferente de dizer não para dez, a
união faz a força, é isso que temos que levar em consideração. A Sra. Neide
questionou quem poderia ajudar o bairro onde mora (Vila Casoni), porque as
árvores são enormes, quase caindo em cima das casas, já foi pedido para a
CMTU, mas uma força pode ajudar para que eles podem essas árvores, que
outra questão são os telefones, sempre sem funcionar, porque roubam os fios
e vendem nos ferros velhos, não sabem o que fazer. A Sra. Maitê falou para a
Sra. Neide fazer um ofício e trazer para o Conselho e se alguém quiser
colaborar. O Sr. Antônio Carlos disse que existe um planejamento dentro da
CMTU, uma política de governo que vai tentar resolver, minimizar todos os
problemas e, as demandas eventuais que tiver dentro de outro plano de
governo ou de uma necessidade emergencial serão resolvidos. Disse também
que no caso das árvores, é um problema da Sema e ela está fazendo isso,
deve ter quarenta e sete mil árvores. A Sra. Alexsandra falou que são três mil
árvores na fila de erradicação hoje e, no município de Londrina temos um
número estimado de cento e oitenta mil árvores. A Sra. Maitê disse para a Sra.
Neide fazer o ofício e falar diretamente com a Sra. Alexsandra. O Sr. Antônio
Carlos falou que só para finalizar o caso da CMTU, senão vai virar uma central
de demandas, tudo obedece um plano, na questão da limpeza das praças,
estão começando agora, inclusive na Vila Casoni e que existe um
gerenciamento de competências. A Sra. Maitê disse que a pauta principal hoje
é o Plano Diretor e a Sra. Tikako, que é a especialista aqui, veio fazer essa
gentileza de explicar para todos. A Sra. Dóren comentou que a Sra. Tikako vai
explicar sobre o Plano Diretor e como temos várias áreas do município, foi
discutido na reunião preparatória, que a Sra. Maitê comentou anteriormente,
que como no Comtur temos gente de todas as áreas, o Conselho dar essa
força nas áreas que são pertinentes a cada um; a Sra. Tikako vai falar sobre
isso, essa quantificação. Tomando a palavra a Sra. Tikako comentou que
desde mil novecentos e noventa o município percebeu que o turismo faz parte
do desenvolvimento e planejamento urbano, então ele foi inserido no Plano
Diretor que foi aprovado em mil novecentos e noventa e oito. Disse que trouxe
a parte deste Plano Diretor onde fala do turismo, da cultura, para que todos
possam ver. Disse ainda que na própria Lei Orgânica de mil novecentos e
noventa já constava essas informações e no Plano Diretor é feito um caderno
onde tem o diagnóstico, depois é feito as Conferências. Informou que a partir
de dois mil e um o Plano Diretor passou a ser Plano Diretor Participativo, onde
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a população participa com suas propostas, com suas demandas, porque não
temos como saber o que está faltando em cada região, por isso é o Plano
Diretor Participativo. Informou ainda que o Plano Diretor de mil novecentos e
noventa e oito foi feito somente pelo município, então se ler o texto só tem as
informações maiores. Continuou dizendo que em mil novecentos e noventa e
oito tínhamos o Plano Diretor de Turismo, onde era para ser feito um plano de
turismo para poder trazer recursos, tanto que foi feito várias ações e tínhamos
até dois mil e oito para poder tentar fazer tudo isso, mas com o Estatuto das
Cidades, o pessoal deve ter entendido que o turismo fazia parte de outras
demandas, mas existe ações diferentes, se for olhar o diagnóstico de dois mil e
oito vamos ver que o turismo está em todas as ações. A Sra. Maitê questionou
a Sra. Tikako, se está pedindo que esse material seja atualizado. A Sra. Tikako
falou que agora estão terminando a terceira etapa dos fóruns de participação
popular, para poder fazer a Lei Geral do Plano Diretor. Comentou que no Plano
Diretor anterior foi pensado tanto em turismo que o município fez o zoneamento
de turismo, chamado ZEITCA, que é Zona Especial de Interesse Turístico
Cultural e Ambiental, só que as atividades não foram integradas, não tinha
quem cuidasse e não foi dado continuidade. E como nesta revisão do Plano
Diretor fizeram tudo e faltou o turismo, cada um com sua realidade pode ajudar
com dados exatos, consistentes para podermos fazer um Plano Diretor e poder
voltar a colocar o nosso Plano Diretor de Turismo. A Sra. Solange questionou a
Sra. Tikako se, no caso do Plano Diretor, precisa que seja feito para o Turismo
o diagnóstico e também um texto de sugestões como foi feito na Cultura. A Sra.
Tikako disse que sim, para poder quantificar e colocar o texto. A Sra. Dóren
questionou se tem uma lista do que examente precisa para podermos dividir
dentro do Conselho, para podermos direcionar melhor, para quem está aqui
poder ajudar. A Sra. Maitê disse que concorda com a Sra. Dóren e é por isso
que foi encaminhado o material ontem por e-mail, é um material bom, tem
noventa e oito páginas. Disse ainda que leu o material todo, e está faltando
muita coisa, é chato ler o documento, mas se não ler não vão saber qual deve
ser a sua contribuição. Comentou que dá para fazer uma lista, um resumo dos
títulos e sugestões. O Sr. Lúcio comentou que dentro do que estão falando tem
que ter a estrutura para a acessibilidade, para as pessoas com deficiência. A
Sra. Alexsandra disse que no “Perfil de Londrina”, que é um estudo de
pesquisas e informações sobre Londrina, que são atualizadas todo ano e
divulgadas no site oficial da Prefeitura, também tem muitas informações que as
secretarias tem que encaminhar periodicamente. Disse ainda que a Secretaria
de Planejamento organiza essas informações e disponibiliza no site oficial e
que as informações das áreas verdes já estão sistematizadas no Perfil, que
vale a pena consultar porque pode ser que as outras secretarias também
tenham encaminhado. A Sra. Tikako questionou se no Perfil tem as
informações dos parques visitáveis. A Sra. Alexsandra disse que ela tem esses
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dados, as informações das áreas verdes urbanas também. A Sra. Solange
questionou se área do meio ambiente já não passou isso para o Plano Diretor.
A Sra. Alexsandra falou que foi passado para o Perfil, mas para o Plano Diretor
não sabe dizer. A Sra. Maitê disse para encaminhar e na dúvida a Sra. Tikako
pode ligar e perguntar. A Sra. Solange falou que seria mais interessante
verificar com a Sra. Eunice e Sra. Patrícia, que estão fazendo esse
levantamento, elas devem ter isso mais sumarizado, daí fica mais fácil para ver
o que está faltando de dados, pois deve ser mais essa parte da infraestrutura
do turismo, hotel, restaurante. A Sra. Maitê sugeriu, a Sra. Adriana pegar os
principais tópicos que contém esse documento e a Sra. Gilceia passar isso por
e-mail para todos, encaminhar também o documento completo para quem tiver
a curiosidade de entender o documento. Disse que a nossa questão é prazo. A
Sra. Tikako falou que o prazo na verdade já se esgotou, mas podem estar
encaminhando até o final de semana. A Sra. Maitê disse que vai conversar com
a responsável, Sra. Betinha, para dar um prazo até segunda-feira para
podermos estar encaminhando, mas quem puder encaminhar antes, favor
encaminhar. Todos concordaram. A Sra. Adriana sugeriu passar o e-mail do
turismo para o pessoal mandar as informações. A Sra. Maitê disse que a Sra.
Adriana vai encaminhar o documento ainda hoje para que todos retornem o
mais rápido possível. Foi passado o e-mail do turismo e da Sra. Tikako para
todos. A Sra. Maitê disse que damos por encerrado esse assunto, temos cinco
minutos para os assuntos pertinentes e estará encerrada a reunião. Questionou
se alguém gostaria de colocar algum outro assunto. A Sra. Solange comentou
que os vereadores Amauri Cardoso e Eduardo Tominaga, convidaram a
Secretaria de Cultura para uma reunião na Câmara, para tratar sobre o
“Corredor Cultural”, inclusive o Sr. Fabian participou, foi falado um pouco da
questão do centro, dos roteiros possíveis, da necessidade do cuidado com o
centro, enfim de vários tópicos e parece que os vereadores irão fazer uma nova
reunião e convidar novamente a Secretaria de Cultura para que este assunto
possa se desdobrar, é uma iniciativa bacana. A Sra. Maitê disse à Sra. Solange
que é excelente ter falado isso, porque mandamos um arquivo a todos os
Membros do Comtur onde fala que a CMTU está fazendo uma série de resgate
de praças e que vamos reclamar na hora que tem que reclamar, mas vamos
reconhecer quando tivermos que reconhecer, se puderem mandar um
obrigado, parabéns, porque precisamos incentivar também as pessoas, não só
reclamar, vamos parar de ser autofágico. Comentou que já parabenizou o Sr.
Leandro, que fez questão de salvar em pdf e mandar para todos lerem o que
está acontecendo. O Sr. Antônio Carlos comentou que alguém que faz parte da
Secretaria de Cultura, fez uma reclamação no jornal sobre a pintura dos
bancos da praça, sendo que o banco não é original. A Sra. Solange disse que é
importante falar, pois a Praça Rocha Pombo é tombada pelo Patrimônio
Estadual, a lei de tombamento diz que qualquer reparação precisa ser
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comunicada ao órgão, que é estadual e se entenderem que não está de acordo
pode gerar multa ao município, isso inclusive é uma situação que está sendo
conversada com o presidente da CMTU, porque para nós da Cultura foi muito
importante a ação, quantos anos esperando, a questão do chafariz que vai ser
refeito, agora existe esse detalhe, que enfim, por dever do ofício, também
precisamos informar a quem é responsável, para que se ocorrer qualquer
situação todo mundo já sabe. O Sr. Antônio Carlos falou que o problema é que
as pessoas tornam públicos os problemas para depois resolver nos bastidores,
isso é um problema do embate político, tem que deixar as emoções políticas do
passado e tentar resolver os problemas do presente e do futuro. A Sra.
Solange disse que, por isso que, o nosso secretário está conversando
diretamente com o Prefeito Marcelo, fazendo as informações que tem que ser
feitas. O Sr. Antônio Carlos falou à Sra. Solange que não sabia dessas
informações. Sem mais nada a tratar, a Sra. Maitê encerrou a reunião às
dezesseis horas e cinquenta e sete minutos. 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

ABAV

Dóren A. de Faria

ASSINATURA

Vera Lúcia C. Rocha
ADETUR NORTE DO PR
Denise F. de Araújo
ADEVILON
CMTU

Lúcio Antônio Brandão
Antonio Carlos Selhorst
Maitê Uhlmann

CODEL

Gilceia Cabral

CULTURA

Solange C. Batigliana

IAPAR

Maria Josaine da Silva

IPPUL

Rosaly Tikako Nishimura

LONDRINA CONVENTION

Arnaldo Falanca

PARANÁ TURISMO

Sandra N. Camacho

ROTA DO CAFÉ

Egon P.Bertolaccini
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SEMA

Alexssandra C. da Vanço

SINDEGTUR

Rosângela Ap.ª Gondo

UNIMOL

Neide Apª Ferreira

Londrina, 17 de julho de 2018
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