
Centésima décima sexta reunião do Conselho Municipal  de Turismo, realizada no dia três de

junho de dois mil e quinze, às oito horas e quinze minutos na Secretaria de Turismo. Estiveram

presentes na reunião os conselheiros. Rosani Alba - Setor agropecuário, Valdir Back - Setor de

gastronomia,  Valmor-  Setor  Artesanato  e  Atividades de Lazer,  Maria  Leonor-  Setor  Artístico  -

Cultural e Religioso - Ângela – Dep. de Cultura, Michelle – Sec de Meio Ambiente, Márcio – Sec.

de  Agricultura  e  abastecimento,  Izaias  –  Emater,  Alvine  Bonin  –  primeira-secretária.  Como

convidado Aline Martinhago, Secretaria de Indústria Comércio Turismo e Trabalho e o presidente

Antônio começou a reunião cumprimentando a todos e pedindo que todos ficassem em pé para

fazer uma oração em memória da conselheira Fátima Bianchini que faleceu na semana anterior.

Após Antônio falou que na reunião iriá tratar do regimento que normatiza os empreendimentos de

turismo de Colombo levantados no inventário, a participarem dos diversos meios de divulgação do

turismo da Secretaria. Antônio comentou que faria a leitura de capítulo a capítulo e após a leitura

de cada parte ficaria aberto para cada um dar suas contribuições. O presidente fez a leitura do

primeiro capítulo denominado Da Apresentação, após a leitura Ângela sugeriu que o documento

fosse formatado com artigos e capítulos, e também foi sugerido por Aline a mudança do título para

finalidade. O próximo capítulo a ser lido foi o público alvo que não teve sugestão de alteração.

Antônio  fez  a  leitura  do  próximo  capítulo  titulado  como  do  Objetivo.  Ângela  sugeriu  que  no

paragrafo onde se diz: O objetivo do Regulamento para Empreendimentos Turísticos de Colombo

– PR é reunir normas e orientações a fim de estabelecer critérios mínimos de qualidade para

divulgação  de  estabelecimentos  comerciais,  com  apelo  turístico,  nos  diferentes  canais  de

comunicação  da  Prefeitura. Comesse  diretamente  na  palavra  estabelecer,  retirando  a  parte

anterior  da  frase.  Ela  também sugeriu  que  na frase:  Com a organização  das informações  e

projetos de fomento ao turismo de Colombo busca-se o desenvolvimento integrado econômico,

sociocultural e ambiental do município, dialogando com os diversos setores econômicos. Que ela

começasse no busca-se e o restante do início fosse eliminado. Próximo título foi o das vocações

turísticas. Ângela sugeriu que este título fosse integrado ao título da Adesão. Alvine sugeriu no

paragrafo no qual se diz: Estar ciente que deverá regularizar-se junto a Prefeitura Municipal e

órgãos  competentes.  Que  a  frase  deveria  ser  alterada,  pois  os  empreendimentos  que  tem

interesse devem estar regularizado e não estar ciente que deverão se regularizar, pois da forma

que  está  redigido  fica  vago.  Foram  sugeridos  algumas  alterações  gramaticais  e  no  último

paragrafo  que  diz:  A  inserção  do  estabelecimento  no  quadro  de  estabelecimentos  do

Departamento  de  Turismo  –  Prefeitura  Municipal,  está  condicionada  a  aprovação  ou  não

aprovação do Órgão Oficial de Turismo do município (Departamento de Turismo). Fosse alterado

para a seguinte redação: A adesão do empreendimento no quadro do Departamento de Turismo –

Prefeitura  Municipal  está  condicionada  a  aprovação  ou  não  aprovação  do  Órgão  Oficial  de

Turismo do município (Departamento de Turismo). No título Da Aprovação. Alvine sugeriu que



fosse tirado deste artigo a aprovação com restrição, pois segundo ela essa experiência foi feita no

Circuito  Italiano  e  não  funcionou.  Foi  sugerido  que  criasse  mais  um  título  com  o  nome  da

Responsabilidade no qual deveria incluir um item no qual o empresário e responsável por avisar o

departamento de turismo sobre alterações feitas em seu estabelecimento incluindo horário de

atendimento. Valmor sugeriu que fosse colocado um item também falando que as propriedades

deveriam ter uma identificação da propriedade. Após foi feita a leitura da exclusão foi sugerido

que tire o paragrafo que fala do descumprimento do prazo estipulado pelo OOT para adequação

de sua infraestrutura e atendimento, a contar da data de recebimento do ofício com ressalvas à

aprovação e pedido de regularização; pois este paragrafo estava diretamente ligado a aprovação

com ressalva, que foi excluído do regulamento. No paragrafo  que diz: Mudar o ramo de atividade

do estabelecimento registrado junto ao OOT, ou os proprietários e endereço. No caso de filiais,

deverá  ser  feita  uma  nova  solicitação  de  inclusão  junto  ao  OOT  (uma  solicitação  por

estabelecimento). Márcio sugeriu que onde se fala das filiais que esta parte fosse colocada do

título da adesão. Foi sugerido por Alvine a inclusão de um capítulo no qual  se fale sobre as

vistorias que poderão ser feita na propriedade a qualquer momento pelo órgão oficial de turismo,

para verificar se a propriedade esta cumprindo com as normas do regulamento. Após a discussão

o estatuto foi aprovado com suas alterações por todos os conselheiros presentes. Por fim Antônio

convidou a todos os presentes para a reunião que será realizada no dia 25 de junho no Sitio do

Caqui  com  todos  os  empreendimentos  inventariados.  Antônio  também  comentou  sobre  a

reabertura do Memorial do Imigrante Italiano, e também comentou sobre as outras reformas que

estão sendo realizadas nos atrativos públicos. Sem mais encerra esta ata que foi lavrada por mim

Alvine Bonin e segue assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.


