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Ata nº01/2021. Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, foi 1 

realizada a reunião ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO –COMTUR de 2 

IRATI-PR, online via plataforma Google Meet. As 08h16min, realizada a segunda 3 

chamada, responderam o chamado os seguintes conselheiros: Ademar Luis Brandalise 4 

(FLONA), Claudia Fagali (FAG Viagens), Elieti Fátima de Goveia(Unicentro), Elias Manzur 5 

(ACIAI), Estela Mara Rosa e Rozenilda Romaniw (ADECSUL), João Almeida Jr (Sec. de 6 

Planejamento), Magda Lozinski (Sec. Meio Ambiente), Maria Cristina Mazza (Pousada e 7 

Restaurante Inácio de Loyola),Samanta Regina dos Santos (Sec. de Des. Econômico), 8 

Marize Guimarães (IVT), e Vanessa Alberton(IraTrip). Airton Trento (Sindirati), Darieli 9 

da Silva Gryczak Lubczyk (Essencial Assessoria em Eventos e Cerimonial), Diogo Lüders 10 

Fernandes (UNICENTRO), François Abib (Hotel Abib), e Mauro Pauluch Filho (Boehme 11 

Bar) justificaram a ausência. Também esteve presente o novo Secretário de 12 

Desenvolvimento Econômico Marcelo Rodrigues. As 8h17min Elieti deu as boas-vindas 13 

e fez a leitura da pauta, a qual não foi aprovada por falta de quórum. Elieti explica que 14 

a reunião foi agendada para o dia de hoje em virtude de a nomeação dos novos 15 

secretários municipais ter sido feita na primeira semana do mês. Fala que este 16 

Conselho leva a sério as suas atividades e acredita que o turismo tem muito a 17 

desenvolver, nos colocando à disposição para debater ações para o segmento. 18 

Menciona a importância de trabalhar lado a lado com a Secretaria de Cultura do 19 

município. Iniciando os itens da pauta, sobre a organização do conselho para o ano de 20 

2021, nas cadeiras destinadas ao Poder Público, as vagas da Secretaria de 21 

Planejamento continuam com o João de Almeida Jr de titular e Susimara Crimenka de 22 

Souza como suplente. Das Secretarias de Cultura e de Esporte é necessário aguardar as 23 

nomeações. A Secretaria de Agricultura ficou como suplente da secretaria de Meio 24 

Ambiente tendo como titular Magda Lozinskie e Raimundo Gnatkowski como suplente. 25 

Da Unicentro fica Diogo Lüders Fernandes como titular e Elieti Fátima de Goveia como 26 

suplente. Em relação às cadeiras destinadas para a Sociedade Civil Organizada, da 27 

ACIAI permanece Elias Sidnei Manzurde titular e o suplente será nomeado em breve. 28 

Da ADECSUL permanece Estela Mara Rosa de titular e Rozenilda Romaniw de suplente. 29 

Da AMCESPAR continua Luiz Vanderlei Kawa de titular e Ranieli Parazzi de suplente. Da 30 

FLONA continua o Ademar Brandalise como titular e o Airton Trento do Sindirati como 31 

suplente. Do Observatório Social do Brasil Irati continuam Vivian Carla Nunes 32 

Bobrowski de titular e Marcos Antônio de Matos como suplente. O Rotary Club Irati 33 

esteve ausente nas últimas reuniões e Estela sugere que eles sejam suplente de outra 34 

instituição, Vanessa sugere a inserção do grupo Voluntaria, que tem atuado 35 

diretamente em ações voltadas para o turismo. Em relação às cadeiras destinadas à 36 

Iniciativa Privada, do Bhoeme Bar continua o Mauro Pauluch Filho como titular e 37 

solicitou-se a confirmação da continuidade da representação do Prosit. Da FAG 38 

continua a Cláudia Fagali e abre a vaga de suplente para uma nova empresa. Do Hotel 39 
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Abib continua o François Abib Filho de titular e Elizabeth Cavallari Abib de suplente. Da 40 

Pousada e Restaurante Inácio de Loyola continua a Maria Cristina Mazza como titular e 41 

a Darieli da Silva Gryczak Lubczyk da Essencial Assessoria em Eventos e Cerimonial 42 

como suplente. Da Iratrip continua Vanessa Alberton como titular e Cristiane 43 

Stefanhak da CVC como suplente. Da IVT será a Marize Guimarães como titular e abre 44 

vaga para nova empresa suplente. Cláudia pergunta se já há Secretário de Turismo 45 

nomeado e complementa dizendo que a Darieli e a Samanta estavam fazendo um 46 

ótimo trabalho à frente do turismo em Irati. Elieti questiona o Marcelo como será, e 47 

menciona que o Conselho aprecia e solicita a continuidade das turismólogas envolvidas 48 

diretamente com a pasta. Marcelo fala que elas fazem um ótimo trabalho, que a 49 

Samanta tem orientado ele, mas que depende do prefeito essa indicação da 50 

continuidade delas na Secretaria. Elieti sugere que essa informação seja repassada 51 

para o Conselho em breve, uma vez este precisa estar ativo e que precisa de pessoas 52 

que respondam especificamente pelo turismo e frisa da importância de ser uma 53 

pessoa da área. Samanta menciona que o prefeito Derbli cumprirá sua palavra e 54 

certamente indicará alguém qualificado para ocupar esse cargo. Marcelo fala que 55 

entrará em contato com o prefeito Derbli ainda essa semana. Próximo item de pauta, o 56 

calendário das reuniões para 2021 foi previamente elaborado pela Sueli na Casa dos 57 

Conselhos e pode ser revisto na próxima reunião, visto que não há quórum. Seguindo a 58 

pauta, sobre a eleição para nova diretoria Elieti sugere que seja feita na próxima 59 

reunião no dia 2 de março. Estela sugere que para realizar a eleição haja nomes pré-60 

definidos. Elieti pergunta se alguém tem interesse e ninguém se manifesta. Algumas 61 

indicações são feitas, sugerindo o Ademar, Cláudia, Cristina, Dariele, Diogo e 62 

Vanessa.Estela sugere que sejam feitas conversas individuais para ver a disponibilidade 63 

de cada um. Alguns dos indicados agradecem, mas recusam por motivos pessoais. 64 

Samanta sugere que o secretario de turismo seja o vice-presidente. Estela sugere que a 65 

possibilidade de ocupar a presidência seja levada aos empresários locais do trade, que 66 

é importante conversar pessoalmente com eles, explicar o que é o Conselho, e frisa 67 

que para ocupar esse cargo precisa ser alguém que entenda que se trata de uma 68 

gestão importante. Fica definido que a próxima reunião ocorra na segunda semana de 69 

março, para que possa haver esses diálogos individuais e com os empresários. Elieti 70 

menciona que a Sueli da Casa dos Conselhos emitirá uma declaração para todos os 71 

participantes desse biênio. Assuntos gerais. Ademar menciona que um grupo de 72 

voluntários está fazendo uma ação na cachoeira do Pinho de Baixo. São moradores da 73 

comunidade e outros interessados, sem vínculo político, com ações de limpeza, 74 

instalação de placas, manutencão e construção de ponte e manutenção nas trilhas. A 75 

primeira etapa para colocação das placas será no próximo domingo. Pede a 76 

colaboração de todos e que a comunidade contribua para a preservação do local. 77 

Rozenilda menciona que o Edison Moro Rios questionou a quantas anda o pedido de 78 
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doação da área em questão para transformação em Parque e que esse ano precisa ser 79 

definida essa situação, uma vez que há particulares interessados na aquisição da área. 80 

Rozenilda menciona que será feito o contato junto ao gabinete da Deputada Leandre, 81 

relembrando do interesse da prefeitura na área. Sugere ainda que o Cadastur precisa 82 

ser atualizado em Irati, pois há muitas empresas novas que podem ser inseridas no 83 

novo mapa do turismo. Rozenilda solicita orientações da Samanta para iniciar esse 84 

processo enquanto não tem um funcionário designado. Elieti parabeniza o trabalho do 85 

Ademar que está excelente e frisa a importância de ter um turismólogo dentro da 86 

Secretaria para tomar frente dessas questões do segmento. Cristina fala que é preciso 87 

retomar os diagnósticos nas propriedades e que está havendo um movimento 88 

crescente de integração na rota do Pinho. Já teve um curso de acolhimento do Senar e 89 

haverá mais nos próximos meses, e solicita que quem assumir este Conselho, possa 90 

dar continuidade à esse trabalho de desenvolviemnto na Rota do Equilibrio. Elieti 91 

solicita que a Cristina faça uma agenda de visitas para expor na próxima reunião. 92 

Rozenilda diz que no Plano de capacitação a IGR inseriu  municípios vizinhos e na 93 

última semana uma equipe do setor de comunicação do Estado fez gravações na 94 

região e que pretende-se fazer um folder com os produtos da Rota, disponibilizando ao 95 

público. Estela complementa que acompanhou essa equipe em locais religiosos, como 96 

a igreja matriz. Menciona que entrou em contato novamente com a instrutora do 97 

Senac e que em breve terá o curso de Condutor Local, com o mínimo de 10 98 

alunos.Elieti pergunta sobre a comunidade do Itapará e Estela menciona que há 99 

previsão de cursos para a comunidade. Rozenilda menciona que na Serra do Canhadão 100 

tem movimentos de turismo acontecendo e acredita que com o tempo a própria 101 

conunidade vai tomar a iniciativa para investir no turismo, sem necessidade de 102 

interferência direta do poder público. Vanessa informa que o projeto de paisagismo 103 

com hortênsias vai ser executado, que o estagiário Jhonatan assumiu um cargo na 104 

Secretaria de Meio Ambiente e tomou frente com essa questão. Elieti finaliza dizendo 105 

que se não houver interessados para assumir a presidência, ela se disponibiliza para 106 

dar continuidade, agradece a presença de todos e as 10h36min encerra a reunião. Eu, 107 

___________________,Vanessa Alberton 1ª Secretária do Conselho Municipal de 108 

Turismo de Irati, digitei. Eu, _______________, Elieti F. De Goveia, Presidente do 109 

Conselho Municipal de Turismo, subscrevo a presente ata e a assino. 110 


