ATA

DA

VIGÉSIMA

OITAVA

REUNIÃO

ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO.
Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezesseis, na SALA
DE REUNIÕES DA CODEL – Instituto de Desenvolvimento de Londrina, sita à
Rua Dr. Elias Cesar, número cinquenta e cinco, nono andar, Edifício City Hall
Center, estavam presentes os seguintes membros devidamente convocados
por e-mail: Sr. Aníbal V. da Cruz (ADETUNORP), Sra. Maria Regina J. Dias
(AGRICULTURA), Sr. Altemir Lopes e Sra. Gilceia Cabral (CODEL), Sra.
Rosaly Tikako Nishimura (IPPUL), Sra. Sandra Camacho (PARANÁ TURISMO)
e Sra. Alexsandra de Vanço Siqueira (SEMA). A Sra. Irmã Aparecida de
Lourdes Arado (CASA DA MEMÓRIA) pediu ao Sr. Aníbal que comunicasse
sua ausência na reunião, por motivo de viagem. O vice-presidente, Sr. Altemir,
iniciou a reunião às 16h15min., cumprimentando a todos os presentes e
informando que, o Sr. João Augusto retomou a presidência do Contur. Disse
que, hoje teremos duas ações a serem discutidas: Solicitação de cessão de
uso da sala no CondomínioTerminal Rodoviário de Londrina – CTRL e a
questão da Cartilha Viaje Legal. Em relação à sala no CTRL, o Sr. Altemir
comentou que, o Sr. Sandro, superintendente Gerente do CTRL, encaminhou
resposta à Codel, ofício nº 059/2016 – Sup.Ger./CTRL, com data de vinte e
sete de setembro de dois mil e dezesseis, onde informa que a sala em questão
foi licitada no dia treze de setembro, mas que, hoje o CTRL tem seis espaços
comerciais, que provavelmente no mês de outubro serão licitadas novamente,
caso as entidades Adetunorp, Paraná Turismo, Sindegtur e Rota do Café
tenham interesse em um destes espaços, devem encaminhar ofício solicitando
o mesmo, com cronograma de serviços e projeto para o espaço solicitado e,
para formalizar a cessão do espaço é necessário a documentação da entidade
responsável, informou ainda que, as despesas de energia elétrica, telefone,
estacionamento e outros são responsabilidade das entidades. O Sr. Altemir
comentou ainda que, temos que pensar, até para tomarmos ciência desse
projeto, se vamos ficar mesmo com outra sala e qual entidade vai entrar com o
pedido e arcar com as despesas. A Sra. Sandra disse que, a Paraná Turismo
tem interesse. O Sr. Aníbal falou que, a Secretaria de Assistência Social tinha
uma sala no CTRL destinada ao Conselho Tutelar, usaram por poucos dias e
desistiram da mesma, por motivo das despesas . A Sra. Tikako questionou se a
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área do posto ao lado do CTRL, que pertence ao Samu poderia ser usada
como estacionamento para o pessoal do munícipio, pois o Samu desistiu de
usar essa área. O Sr. Altemir disse que, a prefeitura não vai fazer isso, por
questão financeira. Disse ainda que, devemos analisar, qual a finalidade de ter
o espaço, é só para ter gente lá ou para fazer alguma ação, pois na época esse
espaço iria ser ocupado pelos guias do Sindegtur, os mesmos iriam ficar
responsáveis pelo atendimento e manutenção do espaço. A Sra. Sandra falou
que, a princípio a Paraná Turismo estaria junto. A Sra. Tikako questionou sobre
a casa do papai noel. O Sr. Aníbal falou que, a mesma está ocupada pela
patrulha escolar. O Sr. Altemir disse que, temos que pensar se realmente
vamos abrir essa sala novamente, pois hoje estão nesta reunião sete pessoas,
todos do poder público e não podemos tomar uma decisão pelas outras
entidades. Disse também que, não vai assumir uma responsabilidade no CTRL
se não tem funcionário para cuidar do espaço; que a própria entidade é que
tem que se responsabilizar, citou um exemplo, se a Paraná Turismo quiser o
espaço, iremos atrás, conseguiremos essa sala que está disponível, faremos o
documento e a Paraná Turismo passa a usar se responsabilizando pela
mesma. A Sra. Sandra comentou que, seria ideal ter uma sala da Paraná
Turismo no CTRL. O Sr. Altemir disse que, a questão do aluguel dá para
negociar, mas manter alguém lá dentro é muito complicado. A Sra. Sandra
falou que, vai conversar com a Sra. Daise sobre a sala. Prosseguindo, o Sr.
Altemir passou ao assunto da Cartilha Viaje Legal, disse que, na última reunião
foi tratado sobre esta cartilha e que foi um pedido do Sr. Nelson já há algum
tempo, mas o mesmo não voltou mais nas reuniões para tratar mais a fundo
deste assunto. Disse ainda que, analisou, levantou os dados e resolveu abortar
esse processo, a não ser que alguém tenha uma ideia diferente, porque hoje já
existe cinco cartilhas Viaje Legal e mais o 08002008484 para dar informações,
então não viu necessidade de fazer uma outra cartilha com a mesma
finalidade. A Sra. Alexsandra comentou que, achou essa cartilha extensa e
cansativa, com muita informação. A Sra. Sandra sugeriu que, se for para
confeccionar material, seria interessante fazer apenas um informativo que
existe o 0800 e o site. O Sr. Altemir disse que, na próxima reunião com a
Paraná Turismo poderemos sugerir para que eles transformem esse sistema
em um aplicativo. A Sra. Sandra falou que, vai conversar com a Sra. Daise
sobre essa questão também. A Sra. Tikako questionou se todas as cartilhas
citam o 0800. O Sr. Altemir disse que não, pois o 0800 tem a mesma função da
cartilha e que esse é um dos motivos pelo qual resolveu abortar essa ação.
Prosseguindo disse que, ano que vem tem nova diretoria no turismo, então não
quer começar nada agora e que na próxima reunião iremos tratar das ações a
serem passadas para a mesma, já deixar um caminho a ser seguido. A Sra.
Regina questionou se todos os candidatos assinaram o termo de compromisso.
O Sr. Altemir disse que, nem todos assinaram, mas o novo prefeito, Marcelo
Belinati assinou e assim que ele assumir o Conselho deve marcar uma reunião
com ele, por isso já temos que direcionar qual o caminho que a pessoa que
assumir a diretoria de turismo deve seguir. A Sra. Tikako comentou que, o Sr.
Marcelo deixou bem claro na reunião que, o que quer fazer é o centro de
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eventos. O Sr. Altemir disse que, temos uma lei aprovada de um terreno de
quinze mil metros quadrados para doação, exclusiva, para a construção do
centro de eventos (antiga Carambeí). Em seguida, a Sra. Alexsandra comentou
sobre o Parque Arthur Thomas, disse que a Sema, esta semana, começou a
abrir o parque para visitação do público, funcionará de segunda a sexta-feira,
das doze horas às dezoito horas, até o mês de dezembro, só que com a área
reduzida, será só na parte de cima do parque e ainda tem que alinhar esta
questão com a guarda municipal, pois são eles que estão cuidando do parque.
Comentou ainda que, terão melhorias internas, irão implantar uma
infraestrutura de parque. O Sr. Altemir disse que, o projeto de revitalização da
Sema é muito bonito. A Sra. Alexsandra comentou também que, conseguiram
recurso de uma emenda parlamentar do Deputado Haully para investimento no
parque, no valor de quinhentos mil reais e com isso irão começar a trabalhar
nos projetos de revitalização do parque. A Sra. Tikako perguntou se o
Ministério do Turismo está com algum recurso. O Sr. Altemir disse que, no
momento não. Passando a outro assunto, o Sr. Altemir comentou sobre a
viagem que fez no mês passado para fazer um road show sobre Londrina, fez
apresentações em cinco cidades do Estado de São Paulo (Sorocaba,
Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo) e levou um material produzido pelo
Convention Bureau, mostrou esse material para os membros. A Sra. Sandra
disse que, é um ótimo material e sugeriu que ele levasse para ser apresentado
no Núcleo de Turismo. A Sra. Tikako falou que, seria muito bom colocar esse
material no site da Codel. O Sr. Altemir disse que, está no site do Convention,
pois é material deles. E comentou sobre os sites que divulgam os eventos em
Londrina, que é preciso criar uma plataforma única. Comentou também que, a
decoração de Natal na cidade vai ter o patrocínio do Sincoval – Sindicato do
Comércio Varejista de Londrina. Assim, sem mais nada a tratar, o vicepresidente, Sr. Altemir, encerrou a reunião às 17h24min. 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

ADETUNORP

Aníbal Vieira da Cruz

AGRICULTURA

Maria Regina J. Dias

ASSINATURA

Altemir Lopes
CODEL
Gilceia C. Cabral
IPPUL
PARANÁTURISMO
SEMA

Rosaly Tikako Nishimura
Sandra Camacho
Alexsandra V. Siqueira
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Londrina, 21 de outubro de 2016.
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