ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO.
Ao vigésimo nono dia do mês de outubro de dois
mil e quinze, na SEDE do IAPAR, SALA D do CDT – CENTRO DE DIFUSÃO de
TECNOLOGIA, estavam presentes, os seguintes membros devidamente convocados
por e-mail: Sr. Arnaldo Falanca (ABRASEL), Sr. Aníbal V. da Cruz (ADETUNORP), Sr.
Márcio Tokoshima (CMTU), Sra. Gilceia Cabral (CODEL), Sra. Lígia Deise R. Ferraz
(IAPAR), Sra. Rosaly Tikako Nishimura (IPPUL), Sra. Sandra Camacho (PARANÁ
TURISMO), Sr. Cícero Cipriano (UFA) e Sra. Neide Aparecida G. Ferreira (UNIMOL).
As Sras. Miryan (CONVENTION BUREAU), Rosângela Aparecida R. Gondo
(SINDEGTUR), Maria Regina J. Dias (AGRICULTURA), Alini N. de Oliveira
(UNOPAR), Irmã Aparecida de Lourdes Arado (CASA DA MEMÓRIA MADRE LEÔNIA
MÍLITO) E Sr. Nelson Sperandio (SINDEGTUR), justificaram, via e-mail, a ausência na
reunião. As Sras. Vanda de Moraes (CULTURA), Alexsandra da V. Siqueira (SEMA) e
Sr. Altemir Lopes (CODEL), justificaram, verbalmente, a ausência na reunião. A
reunião foi aberta às 16h25min. e conduzida pelo Sr. Arnaldo, que iniciou comentando
sobre a nova divisão dos grupos, que aconteceu na oficina realizada no dia 30/09,
onde os membros do Contur tiveram orientações do moderador Sr. José Gabriel do
Sebrae e da Sra. Deise da Paraná Turismo de Curitiba. O Sr. Arnaldo citou os nomes
dos integrantes de cada grupo. Eu, Gilceia, comentei que o representante da Central
de Movimentos Populares do Paraná – CMP Londrina, ainda não participou das
reuniões do Contur e que tentei por várias vezes nesta semana entrar em contato com
o mesmo, mas não obtive retorno. Os membros presentes opinaram por mandar uma
notificação para a entidade questionando a ausência sem justificativa do seu
representante. O Sr. Arnaldo disse que cada grupo deve escolher o tema de maior
prioridade para iniciar os trabalhos. Os membros presentes de cada grupo se reuniram
para discussões e todos entraram em acordo de que cada grupo deve ter um líder
(coordenador) e um relator; o líder será para conduzir o grupo e entre uma reunião e
outra do Contur, chamar o grupo para se tomar as ações. Decidiram que os líderes
serão os mesmos escolhidos na primeira divisão: Grupo I: Sr. Altemir, Grupo II: Sra.
Simone e Grupo III: Sr. João Augusto. Eu irei mandar um e-mail para todos os
integrantes dos grupos, informando as decisões na reunião de hoje e passando o

contato de cada um, para que possam se comunicar e se organizarem para trabalhar
os temas de comum acordo. O Sr. Arnaldo disse que iremos ter só mais uma reunião
ou duas este ano e voltaremos só no mês de fevereiro ou março de 2016. O Sr. Márcio
comentou que as três pessoas com perfil de liderança no Contur seriam o Sr. Altemir,
a Sra. Miryan e a Sra. Alini. O Sr. Arnaldo disse que a Sra. Miryan não irá participar
mais do Contur e está esperando se resolver alguns trâmites administrativos para a
mesma ser substituída. Disse ainda que a Sra. Alini, a partir do ano que vem, também
não irá mais participar do Contur. Prosseguindo, o Sr. Arnaldo questionou se todos
receberam o e-mail referente ao Ofício nº356/2015-CGM, informando sobre a
Capacitação para Conselheiros Municipais, que será realizada no dia 30/11/15, das
8h30 às 17h30, à Rua Espírito Santo, 199 – Centro – Londrina – PR e também o email referente ao Convite do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social
de Londrina, para participar da reunião, no dia 04/11/15, às 19h, na Sala de Licitações
da Prefeitura Municipal de Londrina, cujo objetivo é discutir sobre as atividades a
serem executadas no evento “II SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA,
PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO”, sob a responsabilidade dos diferentes
Conselhos Municipais de Direitos e Políticas Públicas. Em seguida, o Sr. Cícero
sugeriu que a diretoria executiva (Presidente, Vice-Presidente e Secretário) se reúna
uma semana antes da reunião ordinária do Contur ou mesmo se comuniquem por email, para decidir a pauta a ser discutida na reunião. Logo após, o Sr. Arnaldo
comentou que hoje, na parte da manhã, no Museu Histórico de Londrina, foi lançado o
projeto SouLondrina, souvenires criativos, são mais de vinte produtos, onde os artistas
estão sendo profissionalizados e ao término a Professora Regina Alegro, diretora do
Museu Histórico de Londrina, juntamente com a Vereadora Sra. Lenir de Assis,
conversaram com ele sobre a manobreira que se encontra em frente ao PAI, dizendo
que a cidade de Curitiba está querendo levar essa manobreira para lá e solicitaram se
poderia levar essa situação para o Conselho, levariam também uma pessoa da
Secretaria de Cultura, para falar a respeito. O Sr. Arnaldo disse que pediu à
Professora Regina, para entrar em contato com o Presidente do Contur, Sr. João
Augusto, e agendar uma visita no Conselho juntamente com a Secretaria de Cultura; a
mesma pediu para ele entrar em contato com a diretoria do Contur, mas como não
veio ninguém hoje, o mesmo questionou os membros se seria interessante trazer essa
situação para o Contur, pois o Conselho pode ajudar e apoiar no que for necessário.
O Sr. Aníbal comentou que a algum tempo atrás a Adetunorp queria colocar a
locomotiva para rodar, saindo da antiga (primeira) estação ferroviária de Londrina,
onde hoje é o Shopping Boulevard, mas a estação foi demolida pela gestão da época.
O Sr. Arnaldo disse que o problema não é sobre a locomotiva que está no museu e

sim a outra que está em frente ao PAI. A Sra. Lígia questionou se na reunião do dia
28/08 já não teria vindo uma pessoa da Secretaria de Cultura para falar sobre este
assunto. Eu disse que sim, quem veio foi a Sra. Vanda para falar sobre a situação da
Manobreira 101. O Sr. Cícero questionou se o Contur se posicionou de maneira
favorável ou contrária a essa manutenção em Londrina; pois acha que o Contur
poderia emitir parecer favorável a essa manutenção e também a essa luta das
pessoas para a permanência da locomotiva e que isso não vai denegrir a imagem do
Conselho pelo contrário só vai agregar, o Conselho não pode deliberar a respeito
dessa causa, mas pode emitir parecer favorável. Eu disse que, dias antes da Sra.
Vanda trazer essa situação para o Contur, o mesmo já havia enviado um ofício ao
IPHAN de Curitiba e de Brasília, apoiando o Município de Londrina para a
permanência da Locomotiva na cidade. A Sra. Tikako comentou que a região tem todo
um histórico, que a Adetunorp queria fazer a rota do café através do trem, mas o
Município nunca teve uma base cartográfica que falasse das culturas das fazendas,
então começou a fazer o mapeamento, hoje a Secretaria de Agricultura tem dado
continuidade aos mapas, pois ela não tem mais acesso O Sr. Anibal disse que a idéia
da rota do café nasceu pela Adetunorp, mas o Sebrae entrou e ganhou o prêmio, mas
a idéia era pegar as antigas estações ferroviárias e transformar em vendas dos
produtos da rota e nesses locais estaria esse trem para levar os turistas de Jataizinho
a Londrina, de Ibiporã a Londrina e também resgatar o negócio do café. A Sra. Tikako
disse que a alguns anos atrás já foi perdido um recurso do BNDS e recentemente foi
elaborado um estudo de viabilidade técnica para o trem “pé vermelho” e parece que já
existe recurso aprovado para implantação deste, precisamos ficar atentos para que
não percamos o terminal de integração, na diretriz e estudos eles falam que passam
no leito atual, porém estão querendo passar o trem no centro da cidade, onde queriam
implantar o BRT, que hoje se transformou em BHLS (faixa exclusiva de ônibus). O Sr.
Arnaldo disse que esse é um outro assunto que quer trazer para o Conselho, o super
bus, já estamos articulando. A Sra. Tikako disse que é um recurso do PAC do Governo
do Estado. O Sr. Cícero sugeriu que na reunião da diretoria executiva para discutir a
pauta, já devem decidir sobre convidar a Professora Regina, a Sra. Vanda e talvez a
Vereadora Sra. Lenir para participarem da reunião do Contur. O Sr. Arnaldo passou a
um outro assunto, que é o projeto de revitalização da Avenida Higienópolis, onde será
criado caneletas para os ônibus (transporte coletivo); foi feito uma reunião no CEAL
com a participação da Secretária do IPPUL, Sra. Ignês, engenheiros, Codel, entidades
e empresários, onde a maioria foi contra a criação dessas canaletas na Av.
Higienópolis. A sugestão é fazer da Av. Higienópolis um glamour, um lugar turístico,
tirar os ônibus da avenida, fazer um boulevard e baixar a velocidade para 40km/h. O

Sr. Cícero sugeriu eles apresentarem esse projeto ao Contur; disse que se está em
processo licitatório, porque não vieram falar com o Contur; temos que provocar o
gestor, que precisa de pareceres. O Sr. Arnaldo comentou que no dia 04/11 às 16h.
será realizada uma nova reunião no CEAL, onde esse projeto será novamente
discutido e pediu para eu enviar convite a todos os conselheiros para participarem
dessa reunião, inclusive o Secretário Municipal do Ambiente, Sr. José Carlos Bruno,
também foi convidado. O Sr. Cícero comentou em colocar na pauta da próxima
reunião para trazer um representante do IPPUL e do CEAL para falar sobre o projeto.
A Sra. Tikako comentou que o Município perdeu o projeto do contorno norte, que
estava previsto desde 1991, perdeu o eixo comercial para a cidade de Sertanópolis. O
Sr. Arnaldo sugeriu que quando alguém conversar com vereadores, políticos, falar
sobre o turismo em Londrina. O Sr. Márcio disse que não temos liderança política. O
Sr. Arnaldo sugeriu também trazermos candidatos a prefeito nas reuniões do Contur,
para falarem sobre o que pensam do turismo na cidade. Assim, sem mais nada a tratar
a reunião foi encerrada às17h35min. A presente Ata foi lavrada por mim, Gilceia C.
Cabral, e será lida e aprovada por todos os presentes, conforme relação que segue
abaixo:
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