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ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO.
Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de dois
mil e quinze, na SALA DO LONDRINA CONVENTION BUREAU, estavam
presentes, o Presidente do CONTUR, Sr. João Augusto Barbosa (ONDA) e os
seguintes membros devidamente convocados por e-mail: Arnaldo Falanca
(ABRASEL), Aníbal Vieira da Cruz (ADETUNORP), Maria Regina Dias
(AGRICULTURA), Irmã Aparecida de Lourdes Arado (CASA DA MEMÓRIA),
Douglas Carvalho Pereira (CML – Vereador Tio Douglas), Márcio Tokoshima
(CMTU), Altemir Lopes e Gilceia Cabral (CODEL), Sidney Antônio Bertho e
Tatiana Yumi Arazaki (CULTURA), Ana Flávia Galinari (IPPUL), Miryan S. R.
Alves (LCVB), Alexsandra C. V. Siqueira (SEMA), Rosangela R. Haddad (UEL),
Neide Ferreira (UNIMOL) e Alini Nunes de Oliveira (UNOPAR). O Senhor
Wilson Romano de Paula (FEL) e as Senhoras Lígia Deise Rodrigues Ferraz
(IAPAR) e Sandra Nadja Camacho (PARANÁ TURISMO) justificaram, via email, a ausência na reunião. O Sr. João Augusto fez a abertura da reunião às
16h5min, agradecendo a presença de todos e, como novo presidente do
Conselho dirigiu algumas palavras aos presentes, comentando também sobre
os novos desafios que virão. A Sra. Alini sugeriu que todos se apresentassem,
pois com a realização da 3ª Conferência Municipal do Turismo, foi alterado
alguns membros do Conselho. Assim todos se apresentaram e em seguida o
Sr. Altemir disse que a Sra. Maria Regina comentou que no dia 08/07 haverá
um evento com o Prefeito Alexandre Kireeff no saguão da Prefeitura, então ele
irá ver a possibilidade de aproveitar esse evento para que o Prefeito dê a posse
pública aos membros do Conselho. Prosseguindo, disse que trouxe um resumo
da 3ª Conferência Municipal do Turismo, com os quatro temas apresentados,
para que as sugestões que foram dadas pelos grupos em cada tema sejam
discutidas e definidas quais serão prioridade para serem trabalhadas nessa

gestão do CONTUR. O Sr. Sidney se propôs a ler cada sugestão do resumo da
3ª Conferência para que todos os presentes possam analisar e opinar sobre
cada uma. Foi iniciado com o tema I: Gestão do Turismo, onde foi discutido
sobre ocupar o espaço da Casa do Papai Noel como um centro integrado de
turismo, onde todos os membros opinaram e a maioria achou inviável. O Sr.
Arnaldo sugeriu que os vereadores tomem a frente para a criação da Secretaria
do Turismo. O Sr. João Augusto disse que no momento temos outras
prioridades. O Vereador Tio Douglas falou que se o Conselho se juntar com
outra Secretaria para ajudar na criação da Secretaria de Turismo, esse teria
mais força. O Sr. Altemir disse que a Câmara de Vereadores pode ajudar na
criação da Secretaria de Turismo. O Vereador Tio Douglas falou que é só
mandar o projeto para o jurídico da Câmara. O Sr. Sidney disse que o Prefeito
tem uma visão e o Conselho tem outra. O Sr. Altemir comentou em colocar o
projeto na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LOA. O Sr. Márcio disse que é
preciso fortalecer a Codel. O Vereador Tio Douglas falou que temos uma
oportunidade; amanhã o Deputado Federal Sr. Alex Canziani estará em
Londrina, se esse grupo for até ele e falar do projeto, com certeza ele vai
ajudar-nos. O Sr. Arnaldo disse que já foi falado com o Deputado Sr. Alex. A
Irmã Aparecida questionou a todos sobre a proposta do Vereador Tio Douglas
onde ninguém deu a resposta, se aceita ou não. O Sr. Altemir disse que não
poderá ir, pois tem viagem marcada. A maioria concordou em ir falar com o
Deputado Sr. Alex e ficou agendado para às 10h do dia 27/06 no gabinete do
mesmo. O Vereador Tio Douglas falou que devemos ter um planejamento
estratégico. O Sr. Anibal comentou que a Adetunorp não está em atividade,
pois estão pagando muitas taxas e estão sem verbas. O Sr. Altemir sugeriu
elaborar cartilhas, produzir material focado em turismo de negócios e fazer
material virtual. O Vereador Tio Douglas sugeriu falar com o Prefeito para
disponibilizar o site para divulgação do turismo. A Sra. Miryan comentou a
importância de termos o Plano Municipal de Turismo, Plano de Marketing. A
Sra. Alexsandra disse que o núcleo.com da prefeitura tem sido parceiro na
divulgação de eventos e temos que subsidiar o trabalho deles. O Sr. João
Augusto disse que podemos sensibilizar a imprensa local, começar a fomentar
o turismo com a imprensa e divulgar nas redes sociais. O Vereador Tio
Douglas, sugeriu algumas pessoas do Conselho ir na Prefeitura e solicitar um

link. O Sr. Altemir disse que qualquer um pode divulgar o turismo. O Sr. João
Augusto disse que o Sr. Wilson Vieira tem fotos da cidade de Londrina que
pode ajudar muito na divulgação do turismo. O Sr. Altemir disse que temos que
ter alguém para buscar as informações. Disse também, que já foram duas
vezes como representantes do Núcleo do Turismo no gabinete do Deputado Sr.
Alex, mas não conseguiram resolver nada. Disse ainda, que o Convention, a
Abrasel e o Sr. Wilson são grandes parceiros da Codel. O Sr. Sidney comentou
que pagou durante um ano uma empresa para divulgação dos eventos e que
tem custo para ficar no ar, mas a Prefeitura não entende. O Vereador Tio
Douglas falou que na Prefeitura tem o setor que divulga as matérias e pode
divulgar o trabalho do Conselho. A Sra. Alexsandra disse que a Secretaria de
Cultura faz a divulgação dos eventos através desse setor. O Sr. Altemir
comentou que quem entra no google e digita “turismo”, entra direto no site do
Londrinatur e que precisamos ter alguém que alimente o site da Prefeitura. A
Sra. Miryan disse que nos meses de dezembro e janeiro manda e-mail para as
entidades solicitando que enviem o calendário dos eventos que terão durante o
ano, mas ninguém tem interesse em repassar para o Convention divulgar.
Prosseguindo, o Sr. Altemir disse que o tema II: Promoção e Competitividade
Turística entra no Plano Municipal de Turismo. O Vereador Tio Douglas
comentou que a CMTU faz mais de dois anos que está falando sobre o táxi,
mas ainda não resolveram nada, disse que é preciso por metas. O Sr. Arnaldo
disse que foi mandado uma carta para a CMTU e não responderam, depois
mandado uma segunda carta com cópia para o Prefeito e que já começaram a
providenciar. Sobre o tema III: Infraestrutura Turística, a Sra. Ana Flávia
comentou a respeito do Plano Diretor e que nessa lei observa uma série de
ações relacionadas ao turismo, por exemplo, eixo de circuito verde. A Sra. Alini
perguntou onde essa lei está disponível. A Sra. Ana Flávia respondeu que está
no site da Câmara e que a Lei é nº 10637/2008; disse ainda que é preciso
revisar o Plano Diretor. Em relação a sugestão do tombamento histórico das
construções antigas para que as mesmas se tornem pontos turísticos, o Sr.
Sidney disse que já foi criado o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural –
COMPAC. Quanto ao tema IV: Segmentação e Oferta Turística, o Sr. Altemir
disse que temos nove zonas gastronômicas, mas não tem divulgação. O
Vereador Tio Douglas comentou em criar o Fundo Municipal do Turismo. O Sr.

Arnaldo falou que faz cinco anos que o Conselho fez o projeto do Fundo
Municipal do Turismo. O Sr. Altemir disse que esse projeto está na Secretaria
de Governo. Disse ainda que temos que definir regras de trabalho no
Conselho. O Vereador Tio Douglas sugeriu em toda reunião enviarmos ofícios,
encaminhamentos de solicitações e trazer respostas. O Sr. Altemir pediu para
todos trazerem sugestão de pauta para a reunião. Foi sugerido fazer a próxima
reunião, que será no dia 31/07, na Casa da Memória Madre Leônia Mílito e a
Irmã Aparecida disse que irá providenciar. Assim, sem mais nada a tratar a
reunião foi encerrada às17h30min. 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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