ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, na sala do
Centro de Educação Ambiental do Parque Arthur Thomas, na respectiva Rua
da Natureza, número cento e cinquenta e cinco, nesta cidade de Londrina – PR
estavam presentes os seguintes membros devidamente convocados por e-mail:
Sr. Vinícius Liberatti Donadio (ABRASEL), Sra. Denise Fertonani Araújo
(ADETUR NORTE DO PARANÁ), Sr. Arnaldo Falanca (LONDRINA
CONVENTION), Sra. Sandra Nadja Camacho (PRTUR), Sra. Herika Galli
(UNIMOL), Sra. Maitê Uhlmann e Gilceia C. Cabral (CODEL), Sra. Gislaine
Brincalhão Queiroz (SEMA). Tivemos as presenças do Sr. José Roberto
Behrend (SECRETÁRIO DA SEMA), Sr. João Gouveia Cezar (ROTA SONHO
LINDO), Sr. Paulo Brito (SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA), Sr.
Carlos Alberto Braile (T.S.TURISMO RELIGIOSO) e Sr. Renô Araújo
(GABINETE VEREADOR JAIRO TAMURA). Os Membros: Sra. Dirce Terezinha
Paes (CONAM), Sr. Edvaldo Viana e Sr. Cícero Cipriano (UGT NORTE), Sr.
Sidney Antonio Bertho e Sra. Solange Cristina Batigliana (CULTURA), Sr.
Wilson Romano de Paula (FEL) e Sr. Valter Vinícius V. Alves (IPPUL)
justificaram a ausência na reunião. A presidente do Comtur, Sra. Maitê, iniciou
a reunião às dezesseis horas e vinte minutos, cumprimentando a todos os
presentes. Prosseguindo, fez a leitura dos temas da pauta da reunião e iniciou
apresentando sobre o turismo religioso, cedendo a palavra ao Sr. Paulo,
representante da Mitra Diocesana e ao Sr. Renô, assessor do vereador Jairo
Tamura. O Sr. Paulo estava presente com o intuito de agregar o turismo
religioso e potencializar a Rota dos Santuários. A Sra. Maitê sugeriu a eles
profissionalizar o projeto através de transporte, logística e agência de receptivo.
O Sr. Braile comentou que o Padre Edvan está formatando um roteiro religioso
municipal e o procurou solicitando sua ajuda como agência e questionou sobre
a falta de comunicação entre os organizadores de eventos do turismo religioso.
A Sra. Denise disse ao Sr. Paulo que já o havia convidado para fazer parte do
Comtur e da Adetur, falou um pouco o que é a Adetur e comentou que para
conseguir transformar esse produto em sucesso é preciso encurtar caminhos,
aprender com quem já tem experiência, procurar fazer parte do Comtur e da
Adetur, pois assim poderão dar um suporte para transformar essa rota em um
produto que venda, que também favoreça o munícipio com o terceiro setor,
com a economia criativa, com os profissionais do setor informal. Depois de feito
o debate sobre o turismo religioso, o Sr. Paulo, o Sr. Renô e o Sr. Braile se
retiraram da reunião. A Sra. Maitê deu o andamento na reunião lendo o item do
projeto de lei número 61/2019 sobre a negativa da resposta do IPPUL em

relação à sinalização turística e disse que o Conselho está sendo cobrado para
dar seu parecer também, pois já foi pedido duas prorrogações de prazo para
encaminhar esse parecer. Disse também que precisa de voluntários para
formar uma comissão para dar esse parecer em nome do Comtur. A Sra.
Herika Galli se disponibilizou, junto com o Sr. João e a Sra. Sandra para se
reunirem no dia vinte e quatro de setembro na CODEL para elaborar um
parecer prévio. Assim, ficou definido que esse grupo será formado pelos
Membros: Sra. Denise, Sr. João Gouveia, Sra. Hérika, Sra. Sandra, Sr.
Leandro, Sra. Edmeia e coordenado pelo Sr. Valter Vinícius. A Sra. Maitê deu
andamento lendo o item três da pauta e sugeriu apresentar as ações. O Sr.
Arnaldo falou do hub de turismo no Shopping Boulevard e capacitação de
eventos. A Sra. Maitê comentou sobre os startups e dos benefícios que eles
apresentam como projetos sustentáveis e aplicativos de roteiros turísticos que
são soluções para o turismo. O Secretário da Sema, Sr. José Roberto, falou
sobre a revitalização dos parques e questionou se todos conhecem os parques
da cidade de Londrina. Disse que o Parque Arthur Thomas poderia atrair
pessoas para o turismo e meio ambiente e que tem interesse em transformar o
Parque em produto atrativo, apresentou projetos e ações como o Lago
Cabrinha e em torno. O Sr. José Roberto falou de melhorar a exploração do
parque com sugestão de atividades como rapel, restaurantes e etc. A Sra.
Denise sugeriu não utilizar o assistencialismo. O Sr. José Roberto também
falou sobre futuras parcerias e concessão, subdividir os serviços para que o
parque fique viável. Comentou que tem uma despesa de oitocentos mil reais
por ano com o parque, mesmo desativado, para não ter um equipamento digno
e disse que não existe economia criativa, só economia solidária. Deu um
exemplo como o Hard Rock Hotel em Sertanópolis e comparou a importância
que seria potencializar o parque Arthur Thomas para a cidade de Londrina. O
mesmo Hard Rock Hotel seria também um complemento paras pessoas
visitarem o Parque Arthur Thomas. A Sra. Denise comentou sobre a
importância dos públicos se unirem. O Sr. José Roberto continuou citando
exemplos como o Lago Cabrinha e o Lago Norte para tentarem melhorar a
convivência em torno dos mesmos. A Sra. Maitê incrementou mais um exemplo
como as Cataratas do Iguaçu. O Sr. José Roberto disse que existe um
parquinho para crianças na entrada do parque no qual faz com que os pais
levem seus filhos e nem entrem, sendo assim localizado em um lugar não
estratégico. Falou sobre a manutenção preventiva e corretiva dentro do parque,
que hoje é um passivo que precisa se tornar ativo e está em uma situação a
beira da catástrofe. Falou também que é preciso um ambiente estratégico para
atrair o público para dentro do Parque. Relatou que é um parque de trezentos
equitares dentro de uma cidade como Londrina. Disse que, como secretário,
está aberto aos projetos e ações. A Sra. Denise falou sobre o paradigma que
ainda está sendo quebrado sobre o assistencialismo e a economia solidária. O

Sr. José Roberto sugeriu trazer um parceiro privado para ajudar e também
sugeriu, de repente fragmentar os setores atrativos do parque. A Sra. Maitê
encerrou a reunião e comentou sobre o lançamento do calendário de eventos
de Londrina, que será no dia dezenove de setembro, às oito horas e trinta
minutos no Sesc Cadeião. Finalizou agradecendo e convidando a todos a
participarem do lançamento desse calendário. Sem mais nada a tratar, a
reunião se deu por encerrada às dezessete horas e vinte minutos. A presente
Ata foi lavrada por mim, Hérika Galli e será lida e aprovada por todos os
presentes conforme relação que segue abaixo:
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Londrina, 17 de setembro de 2019.

