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Ata nº 06/2021. Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, foi realizada a 1 

reunião ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR de IRATI-PR, 2 

online via plataforma Google Meet. As 08h36min, realizada a primeira chamada, 3 

responderam o chamado os seguintes conselheiros: Ademar Luis Brandalise (FLONA), 4 

Claudia Fagali (FAG Viagens), Diogo Lüders Fernandes e Elieti Fátima de Goveia 5 

(Unicentro), Elcio de Jesus Fernandes (Sec. de Esportes e Lazer), Elias Manzur (ACIAI), 6 

François Abib (Hotel Abib), Luiz Vanderlei Kawa (AMCESPAR), Estela Mara Rosa 7 

(ADECSUL), Marcos Antonio de Mattos (Observatório Social do Brasil de Irati), Raimundo 8 

Gnatkoski (Sec. De Agricultura), Vanessa Alberton (IraTrip), Samanta Regina dos Santos 9 

Ferreira (Gabinete), Thays Christina de Brito (ONG Voluntaria), Marize Guimarães (IVT). 10 

Também esteve presente a vereadora Vera Maria Gabardo, representante ouvinte da 11 

Câmara de Vereadores de Irati, a professora Dianine Censon Lopes do Departamento de 12 

Turismo da Unicentro e o Jhonatan Matheus dos Santos da Secretaria de Meio 13 

Ambiente. Justificaram as ausências os conselheiros: Magda Adriana Lozinski (Secretaria 14 

de Ecologia e Meio Ambiente), Marilia Pereira Machado (AMCESPAR) e Mauro Paluch 15 

Filho (Boehme Bar). Vanessa deu as boas-vindas a todos e informou que as reuniões 16 

serão conduzidas em parceria com a vice-presidente. A Claudia fez a leitura da pauta, a 17 

qual foi aprovada. Vanessa informou que fará a uma inversão na pauta, considerando 18 

que o convidado Jonathan terá que se ausentar as 9h. A ata nº 05/2021 foi aprovada. 19 

Vanessa informou que a empresa Essencial Eventos solicitou sua retirada do Conselho, 20 

portanto, será preciso uma nova secretária para assumir o cargo da Darieli na Diretoria, 21 

indicando a Marilia e dizendo que, apesar de sua ausência hoje, ela concordou com essa 22 

indicação. Os presentes se manifestam favoravelmente. Sobre o ingresso de novos 23 

membros, Vanessa apresenta a Michelly Oliveira, do aplicativo AiQFome, que assumirá 24 

a cadeira da Essencial Eventos no grupo da iniciativa privada, passando a palavra para 25 

ela, que faz uma breve apresentação e falou da sua vontade e alegria em ajudar, 26 

agradeceu a oportunidade de fazer parte desse Conselho e poder contribuir com o 27 

turismo, principalmente no ramo de alimentos e bebidas. Outra entidade que foi 28 

apresentada na ocasião, foi a ABREDI – Associação de Bares, Restaurantes, Lanchonetes, 29 

Delivery e Similares de Irati, cujo representante Fábio Schoab não se fez presente. 30 

Quando possuírem o CNPJ, eles entrarão no cadastro de reserva, ingressando como 31 

membros quando surgir uma vaga. Por hora, permanecem como ouvintes. Elieti pediu a 32 

palavra, e sugeriu rever quem está participando do Conselho, reforçou a importância da 33 

participação de todos, pois poderia dar oportunidade para quem quer entrar. Vanessa 34 

reforçou sobre a participação do Suplente que não é obrigado, porém é importante a 35 

comunicação entre titular e suplente, e que ambos participem das reuniões. Elieti frisou 36 

que se não estiver participando, o membro pode ser retirado para abrir oportunidade 37 

para outra empresa ou entidade. Samanta conferiu brevemente a lista de presença e 38 

mencionou que a inciativa privada sempre participa ativamente, do poder público há 39 

bastante engajamento, apenas com ausências das Secretaria de Planejamento e Cultura. 40 

Vanessa informou que não pode remover a cadeira da Cultura, pois devemos trabalhar 41 
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alinhados e não em conflito, além do mais, a junção das duas secretarias foi um pedido 42 

feito ao Prefeito em reunião mencionada em ata anterior. Vanessa menciona as 43 

ausências da ONG Voluntaria e do Observatório Social, devido à ausência injustificada 44 

nas reuniões da Thaís e do Marcos, Claudia informou que confirmou a reunião com 45 

todos os membros, no dia anterior. Raimundo pediu a palavra, justificou que é suplente 46 

da Magda, sugeriu fazer uma notificação para os ausentes, em razão ao déficit da 47 

secretaria de cultura que faz tempo que não participam das reuniões, que é injusto com 48 

os demais e com quem quer participar, que eles e o Planejamento indiquem outras 49 

pessoas. Ademar sugeriu reavaliar a cada seis meses a participação dos suplentes; todos 50 

concordaram. Claudia se comprometeu em falar particular com todos para saber se 51 

alguém tem interesse na troca de cadeiras. Vanessa fez inversão na pauta, falou sobre 52 

a reunião realizada da Comissão Irati Mais Colorida, contou com a presença do Jonathan 53 

(funcionário da secretaria de Meio Ambiente), Magda, Ademar, Rose e Vera. Vanessa 54 

passou a palavra para o Jonathan, que falou sobre unir as secretarias de Turismo e Meio 55 

Ambiente, sua responsabilidade é sobre plano de arborização urbana do município, 56 

buscou uma parceria junto com o Colégio Florestal para criação de um viveiro disponível 57 

para o município, que já está produzindo ornamentais e flores para composição 58 

paisagística, já definindo quais vias são as principais, a previsão e começar a produção 59 

agora em julho de 2021 e colocar o projeto em prática até o ano que vem. Sugeriu o 60 

embelezamento do portal da cidade que deveria ter características do povo Iratiense, 61 

em referência à colonização dos povos: Italiano, Poloneses e Ucraniano, e que fique mais 62 

identificado a etnia do povo para os turistas que visitam Irati, comparou com outras 63 

cidades do Paraná que tem essa ornamentação urbana, Thaís menciona que era um 64 

sonho antigo que foi suspenso em virtude da pandemia, propôs o Voluntaria para cuidar 65 

da mão-de-obra, Jonathan falou sobre como funcionou ação no bairro Jardim Planalto 66 

que contou com a participação dos moradores para fazer arborização do bairro, Vanessa 67 

sugeriu pedir ajuda de um urbanista para dar ideias, Jonathan comentou que sua 68 

especialização em paisagismo voltado para área urbana agrega muito. Elcio falou sobre 69 

a ideia de plantar nas rotatórias de Irati, de buscar apoio de quem já está cuidando, pois 70 

maior parte está cedida para as empresas fazerem publicidades, com a intenção de 71 

deixar elas mais arborizadas para atrair o olhar turístico, Vanderlei falou sobre os portais 72 

das cidades, falou que é contra tirar as portas, pois era para ser um local de informação 73 

ao turismo, e se tirar corre o risco de ser invadido por moradores de rua, Samanta 74 

discorreu que não tem como colocar uma pessoa durante o dia devido a estrutura, falta 75 

de banheiro e outras necessidades, o ideal é refazer ou deixar fechado, infelizmente não 76 

tem como utilizar o espaço, é assunto para próxima pauta. Vanessa mencionou a ideia 77 

do Jonathan de mexer na Munhoz da Rocha e ele acrescentou que é uma ideia bem 78 

ousada, havia conversado com o Sr. Elias para fazer um semi calçadão, desativando o 79 

lado de acostamento sem fios elétricos, com plantio de arvores, criação de floreira, mas 80 

é um trabalho que demandaria vários esforços, conta com a ajuda da população, 81 

comerciantes e a prefeitura. Em pesquisas com algumas pessoas existe muita 82 
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reclamação que há pouco espaço para as pessoas caminharem e muito carro, o ideal era 83 

reduzir o número de carro e aumentar um pouco o espaço para pedestres, inclusive para 84 

aquecer o comercio. Vanderlei concordou que há pouco espaço para pessoas. Existe 85 

programação para Av. Getúlio Vargas, Claudia comentou que a Vereadora Vera tem 86 

muita vontade em ajudar, era um de seus projetos, Vera ressaltou que começa no início 87 

do mês refazer os jardins na rua Carlos Thoms, e que vai apoiar nos futuros projetos. 88 

Raimundo pediu a palavra, falou sobre a definição de variedade das espécies a serem 89 

plantadas, citou exemplo de Cascavel, que tem de ser algo harmonioso, segundo 90 

Vanessa as espécies são definidas pela largura dos canteiros, durabilidade das flores, 91 

para Raimundo em Irati tem muita questão a ser vista para essa definição, conforme 92 

Samanta, existe um estudo sobre essa definição. Essa definição ficara para próxima 93 

reunião. Próximo assunto é sobre o FUMTUR, Diogo, falou que conversou junto com a 94 

Samanta e com o Juarez do setor financeiro da prefeitura, sobre a questão do fundo, 95 

criado em 2000, que sua criação era uma exigência para avançar para outra fase do 96 

programa nacional de municipalidade do turismo. A lei do FUMTUR está desatualizada, 97 

na época foi criada para receber verba do governo, que deve ser atualizada conforme a 98 

lei vigente, tem que reestruturar e montar com finalidade objetiva, sugestão e conversar 99 

com o pessoal de inciativa privada, talvez cobrar taxa de turismo para poder arrecadar. 100 

Samanta complementou dizendo que conversou com o Diego do setor jurídico da 101 

Secretaria, o fundo é importante, tem que passar pela Câmara para obter ajuda do 102 

governo, tem que estar conforme a lei, por isso a intenção é cobrar a taxa de turismo 103 

para destinar ao fundo e que o Juarez confirmou que é possível e está disposto a ajudar. 104 

Vera parabenizou e agradeceu a Diogo e Elieti que foram seus professores, e que o 105 

resultado é a sua felicidade em ver o parque da Vila São João estruturado, e que vai 106 

entrar com indicação na câmara referente ao portal. Vanessa explicou que o FUMTUR 107 

faz parte do plano de ações, e que tudo que estava previsto no cronograma do primeiro 108 

semestre está sendo feito, sobre o Cadastrur está aumentando os números para 109 

atualizar o mapa do turismo. Vanessa autorizou o Diego e Samanta a providenciarem 110 

sobre a lei. Assuntos gerais: Claudia pediu a palavra, e comentou que em conversa com 111 

a Vanessa e Samanta, sugerem que as reuniões sejam mais objetivas e curtas, sendo 112 

que, no novo formato dos assuntos gerais, pede-se que apenas quem tiver algum 113 

assunto à acrescentar peça a palavra, e para os demais, seguem os agradecimentos pela 114 

participação no decorrer da reunião. Diogo agradeceu a Vera e destacou a importância 115 

de ter colocado em pratica a obra do parque da Vila. Mencionou que a Incubadora, está 116 

divulgando nos sites e redes sociais oportunidades de cursos gratuitos que pode ser um 117 

ótimo apoio a comunidade em geral. Samanta complementou sobre o que Diogo falou 118 

e vai dar apoio para divulgar melhor os cursos ofertados. Elieti agradeceu a Vera, e falou 119 

sobre seu potencial como vereadora e cumprimentou os demais envolvidos, pois todos 120 

têm uma importância fundamental para realização dos projetos, elogiou o trabalho em 121 

conjunto do Comtur. Sugeriu colocar no facebook sobre o que foi falado na reunião com 122 

intenção de divulgar mais, e pediu para ser avisada com antecedência sobre a próxima 123 
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saída para levantamento do turismo rural devido aos imprevistos que possam ocorrer. 124 

Vanessa disse que as saídas a campo para fazer mapeamento pela Comissão de Turismo 125 

Rural, ficarão previstas para toda terça e assim que tiver resultados serão apresentados. 126 

Elieti complementou sobre a importância do reinicio do conselho, pois serve como um 127 

aprendizado para todos. Elcio elogiou e agradeceu a todos. Raimundo complementou 128 

sobre que Elieti abordou, sobre o imprevisto de chuva e frio que ocorreu nas duas 129 

últimas visitas, mas que irá organizar melhor a agenda, elogiou e agradeceu a todos. 130 

Vanessa, falou que Samanta e Diego fizeram um ofício solicitando o espaço da Cachoeira 131 

do Pinho, Samanta explicou que o prefeito se comunicou com um assessor da 132 

presidência da República que se prontificou em ajudar em vários assuntos, juntamente 133 

com o secretário João Almeida e a Vice-prefeita Dra. Ieda, ligaram para o assessor, será 134 

encaminhado o oficio solicitando novamente, a última reposta da Eletrobrás é que o 135 

terreno onde está a cachoeira do Pinho está sendo administrado pela Eletrobrás, mas é 136 

da União, teria que devolver para união para rever ao município, muitos terrenos da 137 

Eletrobrás estão indo a leilão, mas sobre o Pinho ainda ninguém sabe. Vanessa falou 138 

sobre a atualização do mapa turístico, na próxima reunião será apresentado a alteração 139 

na estrutura do plano de ação. Samanta frisou que toda documentação que deve ser 140 

enviada até agosto pela Adecsul, conforme o manual de estruturação, já está certa, 141 

restando apenas esses ajustes que constam no manual. Vanessa lembrou sobre o 142 

aniversário de Irati, que não haverá comemoração em virtude da pandemia, mas sugeriu 143 

lançar o Edital da Abertura do Concurso, mas que irá conversar com Sr. Alfredo 144 

(secretário da Cultura), para até o final do ano seja concretizado o plano. O Ademar 145 

comentou sobre o retorno das reuniões presencias, Vanessa enfatizou que o correto é 146 

aguardar que todos tomem a vacina, Sr. François Abib, Samanta e Elieti concordaram, 147 

talvez só em outubro ou novembro. Vanessa encerrou os assuntos gerais, Samanta irá 148 

deixar o prefeito ciente do Edital do Concurso. Claudia agradece, elogiou e encerrou a 149 

reunião as 09h57min. Eu, ______________________________, Marilia Pereira 150 

Machado, Primeira Secretária do Conselho Municipal de Turismo de Irati, digitei. Eu, 151 

____________________________, Vanessa Alberton, Presidente do Conselho 152 

Municipal de Turismo, subscrevo a presente ata e a assino. 153 


