
ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARANAENSE DE 1 
TURISMO 2 
 3 
Ao dia cinco do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, na modalidade online, 4 
pelo aplicativo Zoom, fizeram-se presentes os seguintes membros para a 81ª Reunião Ordinária 5 
do Conselho Paranaense de Turismo – CEPATUR: o senhor Márcio Nunes, Secretário de Estado 6 
do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo; o senhor Fábio Skraba, representando a 7 
ABEOC/PR; o senhor João Jacob Mehl, representando a PARANÁ TURISMO; o Sr. Darci Piana, 8 
Vice Governador do Estado do Paraná; o sr. Eduardo Bekin representando a Invest Paraná; o sr. 9 
Vinícius Rocha representando a Fomento Paraná; as senhoras Patrícia Lunovich e a sra. Aline 10 
Teigão, representando a Itaipu Binacional; as senhoras Aurelinda Barreto Lopes e Aline Patrícia 11 
Henz, representado a UNIOESTE Foz de Iguaçu; a senhora Patricia Albanez representando o 12 
SEBRAE/PR; o sr Leandro Henrique Magalhães, representando o município de Londrina pela 13 
UniFil; o senhor Geraldo Simião e a sra Soeli Ferenc representando a ADETUR – Rotas do 14 
Pinhão; os senhores Jean Luiz Féder e Alberto Melo Viana, representando a ABRAJET-PR 15 
(Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo – Paraná); os Srs. Ruy Façanário e Daniel 16 
Mascarin representando a TV Paraná turismo/Secretaria de Comunicação Social; a senhora 17 
Camila Aragão e Raquel Vieira dos Santos representando a SEDEST; Ricardo Bok representando 18 
a ABIH; a senhora Marcia Shizue Massukado Nakatani representando a UFPR; o senhor Carlos 19 
Alberto Ornellas Filho representando a ADETUR – Campos Gerais; os senhores Antônio João de 20 
Azevedo, Antônio Campos e Roberto Bacovis e as senhoras Bibiana Antoniacomi representando a 21 
ABAV PR; o senhor Eliseu Rosa representando o GT do turismo religioso; o senhor Rafael 22 
Andreguetto, representando o Instituto Água e Terra; a senhora Denise Fertonani de Araújo 23 
representando a ADETUR – Norte do PR; Antônio Carlos Dourado e Thiago Campos, Hélio 24 
Renato Wirbiski representando a Superintendência de Esporte, Gustavo Grassi Severino 25 
representando a ABRABAR/PR; Michael Tamura representando a FACIAP, o sr. Luiz Fernando de 26 
Souza representando a UEPG;  o senhor Aurélio Augusto Zortéa e a sra Priscila Imaguire, 27 
representando o SESC PR; o senhor Wilson Lessnau Junior, representando a SINDEGTUR-PR; 28 
os senhores André Willy Isaak e José Vicente Calobrizi Ferreira, representando a SINFRETIBA; a 29 
Sra Ana Silvia Franco o Sr. Francisco Gouveia de Castro representando o IPARDES; a senhora 30 
Terezinha Busanello Freire, representando o IDR-PR; a senhora Katia Muller, representando a 31 
ADETUR OESTE; a senhora Estela Mara Rosa, representando a ADECSUL/Terra dos Pinheirais; 32 
a senhora Daiane Scolaro, representando a ATEMA Vale do Iguaçu; a senhora Patrícia Assis, 33 
representando a ADETUR Litoral; os senhores João Gouveia Cezar e Welington Trautwein 34 
Bergamaschi, representando a ATUNORPI a senhora Deviani Paz, representando a Adeturs - 35 
Ecoaventuras, Histórias e Sabores, os senhores Giovanni Diego Bagatini representando a 36 
Fecomércio; Gilberto Pereira Dias representando o SENAC PR; Sr. Lindolfo Luíz Silva Junior 37 
representando o Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar,a; sra. Luci Jacomel Kowalczuk, 38 
representando a ABGTUR o senhor Guilherme Dorocinski, representando a FEPASC; as senhoras 39 
Priscila Cazarin Braga, Thais Gomes, Deise Maria Bezerra (convidada), Gilce Zelinda Battistuz e 40 
Isabella Tioqueta e os senhores Felipe Cesar Braga, Tiago Piontekievicz e Aldo Cesar Carvalho da 41 
PARANÁ TURISMO; o Sr. Gilmar Piolla representando o município de Foz do Iguaçu. Estiveram 42 
presentes também os convidados especiais, Sr. Ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, Srs. 43 
Lucas Felício de Souza, secretário nacional de Atração de investimentos, parcerias e concessões 44 
e Sérgio Rodrigues, assessor especial do ministro do Turismo e ainda o Sr. Deputado Soldado 45 
Fruet, presidente da comissão de Turismo da ALEP (Assembleia legislativa do Estado do Paraná). 46 
O senhor Márcio Nunes, Secretário de Estado e presidente do CEPATUR, dá as boas-vindas aos 47 
conselheiros enfatizando que o CEPATUR é um dos Conselhos mais longevos da história do 48 
Brasil, que desenhou e tem desenhado uma história muito importante em todo o desenvolvimento 49 
do turismo no estado do Paraná. Saúda a todos os presentes destacando os convidados, 50 
conselheiros e personalidades ilustres entre eles o Sr. Darci Piana, vice-governador do Estado do 51 
Paraná, ressaltando a sua satisfação em participar desse momento. Em seguida apresenta a 52 
pauta e a ordem de apresentação dos convidados, sendo na ordem do Sr vice-governador, na 53 
sequência o sr. Jacob Mehl, presidente da Paraná Turismo, Sr. Ministro do Turismo, Sr. Eduardo 54 
Bekin e Sr. Eliseu Rocha. Enquanto aguardam a entrada do Sr Ministro o presidente do 55 
CEPATUR, inicia o primeiro assunto da pauta: I- APROVAÇÃO DA ATA DA 80ª REUNIÃO 56 
ORDINÁRIA, encaminhada previamente por e-mail aos conselheiros, e assim, não havendo 57 



observações, a aprovam de maneira unânime. Dando continuidade, o presidente abre espaço 58 
para a manifestação dos conselheiros enquanto aguardam o ministro. Nesse ínterim o Sr. Rafael 59 
Andreguetto, toma a palavra e agradece a oportunidade de participar da reunião como diretor de 60 
Patrimônio Natural do IAT, anuncia que estão trabalhando com o protocolo e a portaria para a 61 
reabertura das unidades de conservação do Estado. A data prevista inicialmente é para 15 de 62 
agosto, mas ainda cabe uma deliberação, uma definição maior, que está sendo tomada com 63 
segurança para que todos possam usufruir. Lembra que o turismo em áreas naturais faz muito 64 
mais sentido, não só para o turismo, mas também para a saúde de todos. O sr. Márcio Nunes 65 
retoma a palavra para destacar a importância da ação citada e destaca a diferenciação em relação 66 
à Ilha do Mel, indicando que é a única dúvida pois é uma comunidade que não teve nenhum caso 67 
confirmado de covid 19 e abre a palavra se alguém desejasse se posicionar com relação à Ilha do 68 
Mel. O sr Rafael Andreguetto reforça a importância da responsabilidade em relação à abertura da 69 
Ilha do Mel e do litoral como um todo, destaca o vindouro feriado de 07 de setembro como 70 
emblemático para a retomada do turismo, porém a necessidade de controle é bastante importante 71 
e por isso o IAT, firmou um compromisso com os municípios de Pontal e Paranaguá e os demais 72 
atores envolvidos e estão trabalhando para melhor preparo para a reabertura saudável do litoral. 73 
O sr Hélio Renato Wirbiski toma a palavra e cumprimenta a todos os presentes, às lideranças do 74 
CEPATUR e do governo, parabenizando pelo trabalho referente à retomada em relação aos 75 
protocolos de segurança; destaca que dentro da superintendência do esporte está sendo 76 
planejada a operação do “Verão Maior”, na transversalidade com a cultura, e que tratará com o 77 
turismo rapidamente. Ressalta que dialogaram com o secretário de saúde do Estado do Paraná, 78 
sr. Beto Preto, para promoverem uma ação conjunta entre o esporte, saúde, cultura, turismo e de 79 
todo o governo, garantindo que estarão preparados para receber os visitantes e atender toda a 80 
população do litoral com segurança numa grande operação para veranistas e comunidade. Pede a 81 
palavra o Sr. deputado Soldado Fruet fala que está muito honrado com esse convite para 82 
participar das reuniões do CEPATUR e destaca que o presidente do Conselho e a equipe do 83 
governo do Estado está trabalhando para “trazer uma luz no final desse túnel”. Acredita que 84 
haverá turistas querendo viajar, porém com medo. Então, destaca a importância do trabalho para 85 
oferecer toda a segurança com os protocolos de saúde, principalmente na cidade de Foz do 86 
Iguaçu, garantindo a atração de turistas. E ainda cita que existe um projeto de lei, de sua autoria 87 
para que os parques entrem na categoria de serviço essencial, solicitando atenção especial do 88 
secretário Márcio Nunes e do Governador para essa questão dos parques, pois acredita que 89 
regulamentar os parques como serviço essencial favorece o planejamento do turista, pois este 90 
saberá que esses espaços estarão abertos, apenas sujeitos ao “lockdown”. Nesse momento o sr. 91 
Rui, representante da TV Paraná Turismo toma a palavra e sugere apoio nas divulgações de 92 
todos os eventos relacionados ao turismo e ao Conselho, sugerindo fortalecer a parceria entre as 93 
secretarias, o conselho e a TV Paraná Turismo, podendo articular as agendas e divulgar com 94 
antecedência esses acontecimentos. O sr. Fábio toma a palavra e comunica que o Ministro está 95 
adentrando à sala virtual juntamente com seus assessores. O sr. Sérgio assessor do ministro 96 
pede a palavra e anuncia que o tempo disponível de permanência do Ministro na reunião é de 30 97 
minutos. Inicia-se o próximo assunto da pauta: II – Principais ações do Ministério do Turismo 98 
frente a Pandemia. Ao adentrar na sala o Sr. Ministro Marcelo Álvaro Antônio toma a palavra e 99 
cumprimenta a todos ressaltando sua satisfação em participar, sobretudo atendendo ao pedido do 100 
deputado Paulo Eduardo Martins, que já esteve no Ministério. Comenta que deseja dar a melhor 101 
contribuição possível. O Sr. Márcio Nunes toma a palavra e se apresenta como deputado estadual 102 
e secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, ressalta que é uma satisfação muito 103 
grande reencontrar o ministro e parabeniza pelo trabalho frente a essa importante pasta. Orienta 104 
que para que o seu tempo seja utilizado da melhor forma possível, será dirigida a palavra ao vice-105 
governador do estado do Paraná, Darci Piana, para que ele faça as saudações de boas-vindas, 106 
indica que na sequência o ministro usa a palavra. Passa a palavra ao sr Darci Piana que, em 107 
nome do excelentíssimo governador Ratinho Junior, profere grande saudação e agradecimento ao 108 
sr. Ministro Marcelo Álvaro Antônio, que nos honra com a sua participação no Conselho 109 
Paranaense de Turismo, e indica que o ministro vai falar um pouco sobre as principais ações do 110 
Ministério do Turismo diante da pandemia. Cumprimenta as demais lideranças e conselheiros e 111 
parabeniza as secretarias de estado pelo trabalho frente a Pandemia para a retomada do Turismo. 112 
Expõe ao Ministro que o Estado está fazendo um trabalho muito grande em relação ao turismo, 113 
exemplifica o Viaje Paraná e cita dois programas que são fundamentais para o turismo do Paraná. 114 



Um deles, é o projeto de reurbanização do litoral, onde serão gastos cerca de quinhentos milhões 115 
em duas etapas, para melhorar toda a infraestrutura do litoral. O outro é o alongamento da pista 116 
do aeroporto de Foz do Iguaçu, que vai permitir a chegada de aeronaves grandes diretamente da 117 
Europa e dos Estados Unidos, ampliando a capacidade de turismo, consolidando o Paraná como 118 
destino em destaque na América Latina. Ao proferir essas lembranças, o Sr. vice-governador 119 
despediu-se agradecendo novamente e se colocando à disposição para o desenvolvimento do 120 
turismo no Estado. Tomando a palavra o Sr. Ministro do turismo agradeceu a acolhida e 121 
cumprimentou ao vice-governador e ao governador pelas ações de turismo no Estado destacando 122 
a conversão do potencial em negócios e fortalecendo a economia. Após a despedida do Vice-123 
governador o Sr. Márcio Nunes agradeceu a oportunidade e organização da reunião através da 124 
assessoria do Ministro indicando que foi muito positiva a estruturação da palestra direcionada para 125 
as respostas aos questionamentos dos conselheiros, destacando a importância do CEPATUR no 126 
contexto do desenvolvimento do Turismo no Estado, ressaltou que o Ministro estava palestrando 127 
para as principais lideranças do setor no Paraná. O Sr Ministro do Turismo iniciou sua palestra 128 
destacando importantes números do turismo em 2019. A economia do turismo cresceu 2.6 % 129 
enquanto a própria economia geral do país cresceu 1.1%, ou seja, o turismo cresceu mais do que 130 
o dobro no ano de 2019 do que a economia do Brasil. Cresceu mais do que o dobro do que a 131 
própria economia. E gerou 163% a mais emprego do que o mesmo período do ano de 2018. 132 
Consegui-se quebrar vários recordes, como a visitação de alguns parques, o próprio parque de 133 
Foz do Iguaçu bateu a marca de mais de 2 milhões de pessoas. Isentamos vistos de quatro 134 
países estratégicos: Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. A própria transformação da 135 
EMBRATUR como agência. Então havia realmente uma crescente curva, obviamente ela foi 136 
brutalmente impactada pelo Covid 19. No dia 26 de fevereiro do ano de 2020 foi detectado o 137 
primeiro caso no Brasil e imediatamente antecipou-se foram discutidos quais os possíveis 138 
impactos e as ações a serem tomadas. A partir de então, o Ministério do Turismo passou a atuar 139 
junto ao Ministério da Economia, mas sempre construindo um contato constante com o “trade”, o 140 
melhor caminho para o primeiro momento que foi chamado de sobrevivência, momento do socorro 141 
ao setor do turismo. Como exemplo, cita a Medida Provisória 936 que foi fundamental, o Ministério 142 
do Turismo teve uma participação muito significativa, inclusive inserindo vários pontos que ajudou 143 
muito o setor do Turismo. Entre eles, flexibilização de jornada de trabalho, a possibilidade de 144 
suspensão de contrato de trabalho, convênio federal fazendo aporte através do seguro-145 
desemprego. Na sequência veio a medida provisória 948 que regulamentou a relação entre 146 
empresas e consumidores e tinha como objetivo preservar a integralidade o direito dos 147 
consumidores bem como, preservar a sobrevivência das empresas e dos empregos. O ministério 148 
julgou naquele momento que seria catastrófico as empresas terem que fazer o reembolso 149 
imediato às pessoas que haviam contratado pacote turístico, às pessoas que haviam comprado 150 
shows e ingressos. Então, essa medida provisória pode organizar e evitar judicialização em 151 
massa, dando a prerrogativa das empresas fazerem o ressarcimento em até doze meses após o 152 
fim da pandemia ou mesmo, prestando o serviço propriamente dito. A terceira parte, desse 153 
primeiro momento, foi o crédito. A Medida Provisória 963 trouxe o crédito extraordinário de 5 154 
bilhões de reais, inédito para o FUNGETUR. Enfrentaram várias dificuldades, na ocasião esse 155 
dinheiro ainda não tinha sido liberado, mas superaram as barreiras porque era necessário 156 
encontrar um meio de compartilhamento de risco e, foi efetivado pela Medida Provisória 944. 157 
Tanto com o PRONAMPE (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 158 
Pequeno Porte) que vai atender as micros e pequenas empresas, quanto o FGI (Fundo Garantidor 159 
de Investimento) que vai atender as médias e grandes empresas. As instituições financeiras 160 
precisavam dessa segurança, (compartilhamento de risco), para fazer a liberação do dinheiro. A 161 
Medida Provisória 944 permitiu regulamentar essa situação, foi aprovada na semana passada e 162 
seguiu para sanção presidencial. O Ministro indicou que o Secretário de Atração de Investimentos 163 
Parcerias e Concessões, sr. Lucas, aprofundaria essa pauta do crédito, a seguir e encerra 164 
explanação sobre esse primeiro momento do Socorro da Sobrevivência do plano de retomada. O 165 
segundo momento visa a retomada do Turismo. No espaço de médio a longo prazo, visualiza-se 166 
uma oportunidade de equilibrar essa balança comercial extremamente deficitária há décadas do 167 
Turismo brasileiro. Explicou que os turistas brasileiros deixam todos os anos 19 bilhões de dólares 168 
fora do Brasil e, os estrangeiros deixam apenas seis bilhões de dólares aqui no Brasil por ano. 169 
Esse fato gera um deficit de 13 bilhões por ano do Turismo. O Ministério do Turismo vê 170 
oportunidade na retomada. Relatou a percepção de que existe uma tendência natural das pessoas 171 



quererem viajar mais pelo Brasil, como regional, intermunicipal ou interestadual. Então, pretende-172 
se desenvolver uma grande promoção nacional, incentivando cada vez mais que os brasileiros 173 
possam procurar os destinos domésticos, ou seja, aproveitando o país número um em recursos 174 
naturais do mundo. Relatou que o Brasil está em oitavo lugar detentor de recursos culturais e o 175 
brasileiro muitas vezes não tem conhecimento disso. A meta é passar de 60 milhões de 176 
brasileiros, a médio e longo prazo, para 100 milhões de brasileiros fazendo turismo doméstico. 177 
Com a transformação da Embratur em agência, será possível ter uma condição mais ampliada de 178 
fazer uma política de atração de turistas estrangeiros para o Brasil, de forma mais eficiente. 179 
Assim, a medida que aumenta o turista externo e aumenta o número de estrangeiros, será 180 
possível equalizar, essa é a esperança, modificar essa balança comercial deficitária. A retomada 181 
do Turismo passa também pelo selo de biossegurança. O Ministério do Turismo colocou o Brasil 182 
entre os dez primeiros países do mundo a ter em toda sua cadeia produtiva do Turismo, os 183 
Protocolos de biossegurança. Seja na rede hoteleira, nas agências de viagem, nas locadoras de 184 
veículos, ou seja, nós conseguimos atender a toda a cadeia produtiva do Turismo com o selo de 185 
biossegurança. O objetivo é dar mais segurança e confiança para o turista nesse retorno. Uma 186 
série de outras ações que estão sendo desenvolvidas no Ministério do Turismo visam a retomada. 187 
Citou o exemplo do turismo rodoviário em que haverá um foco muito grande a para que aconteça 188 
uma integração dos modais de transportes de uma forma mais eficiente, seja aéreo, rodoviário, 189 
marítimo ou fluvial. Então está no topo da agenda do ministério e também, nessa retomada são, 190 
os parques nacionais, estaduais e municipais. Pretendem estruturar uma grande ação 191 
promocional incentivando os turistas a visitarem os parques. Paralelamente a isso, há um grande 192 
projeto para que seja possível viabilizar as concessões, para que esses parques possam ser 193 
administrados pela iniciativa privada. O estado brasileiro, ou seja, a união, ganha porque deixa de 194 
ter a obrigatoriedade de fazer a conservação do parque, de investir dinheiro. A iniciativa privada 195 
ganha porque a atividade que vai ser desenvolvida ali é feita pela iniciativa privada, gerando renda 196 
para o empresário. As pessoas ganharão também com a geração de emprego e renda dos 197 
parques. E ainda, a população terá destinos mais estruturados, porque a contrapartida desses 198 
concessionários, desses investidores, é exatamente estruturar parques para o receptivo turístico. 199 
E ainda, o Ministério do Turismo entregou para a Esplanada, para o Governo Federal, para a Casa 200 
Civil, foi primeiro Ministério a entregar o planejamento estratégico já adequado ao Covid da 201 
Esplanada. Foi o primeiro ministério e a ter esse planejamento pronto. Acredita que o Ministério do 202 
Turismo tem uma equipe enxuta, mas muito comprometida e muito competente, trabalhando 203 
incessantemente para gente consiga mitigar ao máximo esses efeitos nocivos da pandemia. Para 204 
finalizar ressaltou: “É preciso a gente realmente sair o mais inteiro possível disso, para gente 205 
possa estar um passo à frente dos nossos países concorrentes, os vizinhos. Sendo assim, a gente 206 
vai dar uma condição melhor, inclusive, para o trade ter uma retomada sem dúvida nenhuma com 207 
mais segurança”. Ressaltou que entende que um assunto muito importante é o crédito, explicando 208 
que o assessor Lucas está liderando esse processo dentro Ministério, tanto com o PRONAMPE, 209 
com o FGI, o FUNGETUR, qualquer dúvida poderá ser esclarecida com a equipe. O Sr. Márcio 210 
Nunes agradece a presença do Ministro e parabeniza o seu trabalho e grande competência à 211 
frente do ministério. O sr. Ministro agradece o secretário Márcio, ressaltando que a dedicação tem 212 
sido muito grande. O objetivo único de ajudar o Brasil e ajudar a criar emprego e renda através do 213 
Turismo. Relembrou sobre a ampliação da pista de pouso e decolagem internacional de Foz do 214 
Iguaçu, que está com 40% das obras executadas e o prazo de conclusão, a previsão é para o dia 215 
21 de abril de 2021. Então, o aumento da pista para 2800 metros vai permitir voos em escalas 216 
para os Estados Unidos e a Europa. Complementando o assunto o sr. Márcio Nunes e ressalta 217 
que é considerada uma grande obra, em conjunto com o governo federal, reduziu-se também o 218 
combustível, que é o complemento para essa questão da ampliação da pista. Então, a ampliação 219 
da pista e o ICMS mais barato para o combustível, para poder receber esses voos internacionais e 220 
nacionais. O Sr. Ministro relembra que é um recurso, um investimento, feito através da Itaipu, da 221 
Infraero e do Governo Federal, de 130 milhões de reais no aeroporto. Se despede deixando um 222 
abraço para o secretário Gilmar Piolla, ressaltando que tem demonstrado uma capacidade muito 223 
grande como secretário de Foz do Iguaçu. Agradecendo a todos novamente deixa a sala. O sr. 224 
Márcio Nunes passa a palavra para o presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl. 225 
Cumprimentando a todos o Sr. Jacob agradece aos senhores Márcio Nunes e aos assessores do 226 
Ministro questionando se poderia repassar as perguntas dos conselheiros para o Sr. Lucas 227 
responder e as que ele não pudesse responder que fossem respondidas na êequencia. O 228 



assessor Lucas orienta que pode responder as questões referentes ao crédito e concessões, as 229 
demais questões não respondidas podem ser encaminhadas por correspondência para o Sr 230 
Ministro. Iniciando as perguntas o Sr. Jacob lê a questão encaminhada por conselheiro: “o 231 
presidente Bolsonaro tem repetido em várias entrevistas a importância de se estabelecer áreas 232 
especiais de interesse turístico. Recentemente, nesta última quinta-feira, em sua live semanal, 233 
junto com o ministro da infraestrutura, mais uma vez reforçou a importância para o turismo, de se 234 
criar estas áreas em seu governo. Nós temos a recém-criada área especial de interesse turístico 235 
de Angra Doce, no estado do Paraná e faz divisa com o estado de São Paulo, na represa de 236 
Chavantes. São cinco municípios do Estado do Paraná e dez municípios do Estado de São Paulo. 237 
Esse é um importante marco para o desenvolvimento turístico regional. Então, gostariam de saber 238 
como proceder para acessar os benefícios da lei 6513 e sua regulamentação. Quais seriam os 239 
caminhos ou programas para formalizar os pleitos junto ao Ministério do Turismo, para beneficiar 240 
estas áreas? ” Agradecendo a pergunta o Sr. Lucas respondeu alertando que a lei das AEIT é da 241 
década de 1970 e está desatualizada, mas que o ministério vem trabalhando nisso, buscando 242 
clarificar os termos da Lei para a criação de novas áreas como essas. Após essas colocações o 243 
Sr. Jacob Mehl destaca a importância de investimentos na área em questão devido ao alto número 244 
de embarcações e também a existência de diversos empreendimentos como resort, solicitando 245 
uma atenção especial do ministério para essa região. O assessor Lucas relata que tem 246 
conhecimento sobre essa área e verificou que tem algumas questões por conta da movimentação 247 
de embarcações, porém reforça a atualização da legislação em relação a AEITs, sendo trabalhada 248 
atualmente para modernização do formato legal orientada para reais benefícios. O assessor 249 
garantiu ao Estado que o Turismo náutico está sendo trabalhado no Ministério. Dando 250 
continuidade às perguntas o sr. Jacob Mehl disse: “Os transportadores terrestres estão sem 251 
trabalhar praticamente desde o mês de março, os ônibus de turismo, as vans e eles têm que 252 
pagar uma taxa anual de mil e oitocentos reais por ônibus. Gostariam de saber se é possível uma 253 
tratativa junta a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) para que seja isentada essa 254 
taxa para esses ônibus que não estão trabalhando nesse período? ” O assessor Lucas questionou 255 
se a taxa era federal e o Sr. Jacob respondeu que taxa era anual no valor de mil e oitocentos por 256 
ônibus cadastrados, sem qualquer proporcionalidade. Solicitou ao Ministério do Turismo a 257 
realização de uma tratativa junto com a ANTT para isentar esses transportadores que estão sem 258 
trabalho nenhum nesse momento. O assessor por sua vez comprometeu-se em dar andamento a 259 
essa pauta. O Sr. Jacob Mehl relata sobre a questão advinda da ABAV-PR. Referente a Medida 260 
Provisória 936, que trata da manutenção de emprego e renda, considera-se a prorrogação até 261 
dezembro de 2020. E ainda, sobre o aumento de IOF em relação as remessas ao exterior. 262 
Referente a remessa de valores para o exterior, que, segundo a ABAV-PR passou a ser inviável, 263 
qual seria a ação para atender esse pessoal das agências de viagens e dos transportadores que 264 
estão tendo dificuldade nesse sentido? O sr. Lucas Fiuza respondeu que essa pauta da MP 936 265 
era um assunto que o ministro desenvolve pessoalmente, e que ele é o responsável pela 963 que 266 
é a do crédito, do Fungetur. O Sr. Jacob retoma a palavra para uma próxima pergunta: A nível de 267 
turismo no exterior, a Embratur vai continuar trabalhando as feiras internacionais? Como é que 268 
será a divulgação do Paraná e do Brasil no exterior? De acordo com o Sr. Lucas nesse momento 269 
a Embratur está sob um regime em que ela só pode investir os recursos que ela tem, no Brasil. 270 
Após a calamidade ela voltará a atuação normal de promoção no exterior. Após essas explicações 271 
o sr. Márcio Nunes retoma a palavra e agradece ao presidente Jacob ressaltando que ele 272 
representa todo o setor, então, considera-se importante as colocações e questionamentos 273 
realizados. O sr. Jacob tomou a palavra e apresentou um breve histórico do conselho: O Cepatur 274 
foi criado em 1969, um dos primeiros colegiados do gênero no país. Se deu através de um decreto 275 
do governador Paulo Pimentel e foi criado juntamente com a Empresa Paranaense de Turismo, a 276 
Paranatur. Chegamos hoje a octogésima primeira reunião e mais de cinquenta anos de história, 277 
com a participação de cerca de cinquenta entidades representantes ativos, sendo elas instituições 278 
públicas, privadas e da sociedade civil. O CEPATUR tem função deliberativa e a sua finalidade é 279 
formular e direcionar as ações relacionadas a política estadual do turismo, sempre visando a ética 280 
e a sustentabilidade. Por meio de suas entidades representativas e com apoio da câmara técnica 281 
de gestão, representa a instância líder responsável pela aprovação, coordenação e gestão do 282 
Plano Estadual de Turismo Paraná Turístico 2026. Essa informação, um breve histórico do nosso 283 
CEPATUR, que é um Conselho de muito tempo como disse o secretário. Agradecendo as 284 
perguntas do Sr. Jacob, o Sr. Lucas e pontuou que a pauta sobre as concessões se refere à 285 



secretaria recém-criada, quando veio a reestruturação do ministério, Secretaria Nacional de 286 
Atração de Investimentos Parcerias e Concessões. Então, as áreas especiais, são uma pauta 287 
prioritária da equipe, é um assunto muito importante. Solicitou apoio para a realização de um 288 
mapeamento dos investimentos turísticos e Imobiliários do estado do Paraná, especialmente os 289 
que ainda não foram realizados ou que estão com algum entrave, empecilho, para auxiliarem. 290 
Comentou que está em produção um portal de investimentos digital, que será lançado ainda em 291 
2020. Para ter esse cadastramento com georreferência, esse mapeamento dos investimentos será 292 
importante, para ter como auxiliar os investidores e empreendedores que acreditam no nosso 293 
Brasil e no Paraná. O sr. Jacob agradeceu a participação do Sr. Lucas e elogiou o desempenho do 294 
Ministro Marcelo no trabalho com o turismo. O sr. Márcio passa a palavra ao Sr. Eduardo Bekin, 295 
diretor presidente da Invest Paraná e indica que o Governo do Estado está trabalhando numa 296 
ferramenta nova e diferente que é o “ParanáPay” para dar início ao próximo ponto de pauta: III. 297 
Ferramentas inovadoras para a retomada do turismo. Com a palavra, o sr. Eduardo Bekin 298 
cumprimenta a todos os membros, ao secretário, ao Lucas e pede a este que transmita seus 299 
cumprimentos ao Ministro. Bekin comenta que as palavras de Jacob Mehl foram perfeitas, que 300 
também considera o ministro um dos melhores dos últimos tempos pelo seu trabalho. O sr. 301 
Eduardo Bekin contextualiza que a Invest Paraná é um braço da Secretaria de Desenvolvimento 302 
Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná e que trabalha de forma matricial, com as atrações 303 
de investimentos, tendo relação com o turismo na questão das PPPs, concessões e atração de 304 
investimentos para o Estado. Bekin relata que quando iniciou a crise, a pandemia, estava visitando 305 
os Estados Unidos com o Governador do Paraná, na última viagem do Presidente Bolsonaro. Ao 306 
retornarem ao Brasil e ao Paraná, entrou em rebuliço a pandemia, no dia 13 ou 14 de março. No 307 
primeiro mês não se sabia o que iria ser feito. Passados os primeiros 45 dias, Bekin fez parte, 308 
junto com o Secretário Márcio Nunes, do Comitê de Crise do Governo. Após as compras de EPIs 309 
e respiradores, Bekin mergulhou na retomada do Estado do Paraná. Segundo ele, a muita gente 310 
estava olhando a retomada do Estado em vários setores, mas o setor que primeiro entrou em 311 
crise e último a sair dela é o turismo. Bekin e a equipe da Invest Paraná buscaram entender o que 312 
fazer para melhor o setor de turismo que, como comentou o sr Ministro de fazer o Brasil sair na 313 
frente, a ideia era ver como o Paraná poderia sair na frente para ele mesmo. Descobriram uma 314 
ferramenta que pode ser utilizada por todos os Estados. Bekin abre sua apresentação e explica 315 
que a ideia foi pensar o turismo como peça fundamental para o desenvolvimento do Estado, para 316 
aumentar a arrecadação a partir de um turismo regional. A ideia é estimular a fiscalização e 317 
emissão de notas fiscais que diminuíram 30 a 40% nos Estados. Haviam dois pilares estratégicos: 318 
a arrecadação que está em queda e o turismo regional que precisa ser sustentado. Criou-se uma 319 
solução, uma gameficação. No Estado do Paraná tem-se a chamada “Nota Paraná”, ou seja, todo 320 
mundo emite nota fiscal e recebe um “cash back” dessa nota fiscal. É assim que o aplicativo 321 
funciona hoje e a nossa ideia foi criar no “Nota Paraná” uma “fintech” operacional do turismo, o 322 
“Paraná Pay”, que começa com 100% de abrangência do Estado porque toda pequena, média e 323 
grande empresa que possui CNPJ está linkada ao Nota Paraná, assim como todo informal e todo 324 
CPF. Essa ideia e apresentação foi construída há mais ou menos uns 45 dias, foi validada pelo 325 
Secretário Márcio Nunes, pelo Governador e Vice-Governador do Paraná. Ela vai trabalhar em 326 
cima do “Pix”, do “Holi” das carteiras digitais e antecipação porque quem está dando o “funding” 327 
da operação é o Estado. O Estado fará o “cash back” das notas fiscais, porém quem fará o elo 328 
Estado, cidadãos e empresas serão as carteiras digitais, que já estão com edital de chamamento 329 
aberto. Com a pandemia e o Paraná Pay como acelerador, o trade turístico, os municípios, as 330 
prefeituras, as associações comerciais e os grupos de lojistas em cidades pequenas terão que 331 
trabalhar muito mais próximos. Bekin complementa que no Paraná tem em torno de 3 milhões e 332 
meio a 4 milhões de aplicativos ativos já baixados em celulares e demonstra como seria a 333 
navegação no aplicativo e que ao transferir o “cash back” da conta corrente para as carteiras 334 
digitais de turismo será turbinado. No fim da pandemia serão disponibilizados os primeiros 335 
vouchers para 100, 200km e depois serão aumentados gradualmente. Também será criada uma 336 
linha de crédito. A plataforma será lançada assim que estiver regulamentada. Pretendemos já ir 337 
estimulando a população a pedir nota fiscal porque o “cash back” vai valer mais no turismo. 338 
Quando acabar o distanciamento, serão realizadas campanhas para estimular a visitação e 339 
utilização de hotéis, pousadas, bares, restaurantes, parques e tudo mais. Eduardo Bekin 340 
apresenta vídeo de divulgação do “Paraná Pay” e encerra sua fala parabenizando o trabalho da 341 
Paraná Turismo e se colocando à disposição ao Ministro do Turismo representado pelo Secretário 342 



Lucas. Com a palavra, Wilson do BRDE agradece ao Ministro e ao Secretário Lucas pelo apoio 343 
dado ao Fungetur e informa solicitação de segundo “cash”. O Secretário Lucas, com a palavra, 344 
parabeniza a equipe da Invest Paraná pela apresentação da Plataforma “Paraná Pay” e solicita 345 
compartilhamento com a equipe ministerial. Eduardo Bekin comenta que em alguns dias já 346 
estarão fazendo o chamamento e pretende ir com o Governador, o Secretário Márcio Nunes, o Sr. 347 
Wilson e o Sr. Jacob, visitá-los e entregar a plataforma para que possa ser compartilhada. Com a 348 
palavra, o Sr. Wilson diz ao Secretário Lucas que as coisas estão indo bem, que o Secretário 349 
Márcio, o Sr. Bekin e o Sr. Jacob estão trabalhando bem na estruturação do turismo no Estado do 350 
Paraná, mas que precisam de recursos financeiros. O Secretário Lucas afirma que é só enviar 351 
ofício solicitando que o recurso virá e questiona se o recurso solicitado anteriormente já foi 352 
utilizado. Sr. Wilson responde que sim, conforme as normas contratuais, foram aplicados na 353 
hotelaria e na prestação de serviços, cita limite adicional recebido do BNDES e que no final do 354 
mês de agosto fará ofício solicitando recursos. O Secretário Márcio Nunes pede a palavra e 355 
sugere inverter a pauta para responder algumas perguntas do chat, aproveitando as presenças 356 
dos Srs. Bekin, Wilson e Secretário Lucas e comenta que passará a palavra ao Sr. Fábio que está 357 
com algumas das perguntas direcionadas ao pessoal e, em seguida o Secretário Lucas e o Sr. 358 
Wilson poderão ser liberados da reunião. Com a palavra, o Sr. Fábio agradece ao Secretário 359 
Márcio e passa a primeira pergunta, oriunda do chat, direcionada ao Secretário Lucas: “o governo 360 
federal estuda ampliar o volume de recursos para empréstimos com juros subsidiados para o setor 361 
de turismo? Vemos grandes recursos para o setor de transporte aéreo e poucos para as pequenas 362 
e médias empresas além dos hotéis. Então, essa é uma das perguntas, poderia nos responder, 363 
por gentileza? ” O Secretário Lucas, com a palavra, comenta que a linha de crédito é robusta, que 364 
conseguiram cinco bilhões que são operados pelo Fungetur, dentre eles o BRDE e que enfrentam 365 
alguns desafios para chegar a ponta. O crédito pega todos os portes e é operacionalizado através 366 
dos agentes financeiros. Com a pandemia foram encontrados desafios para o escoamento do 367 
crédito principalmente referentes a análise de risco que aumentou no período e esse risco é 368 
integralmente absorvido pelos agentes financeiros. Os agentes financeiros precisam prestar 369 
contas ao Fungetur e muitos ficaram receosos. Tentou-se alguma solução de compartilhamento de 370 
risco, mas legalmente não era possível. Então, conseguiu-se estruturar uma solução para micro e 371 
pequenas empresas através do PRONAMPE e para os médios e grandes através do FGI. O novo 372 
credenciamento para instituições financeiras ao Fungetur ficará aberto até o final do ano. Outra 373 
medida comentada pelo Ministro envolve a MP 944, convertida em lei, tem alguma mudança na 374 
taxa de juros que o agente financeiro precisa pagar ao FUNGETUR. Com a palavra, o sr. Fábio 375 
passa para a pergunta seguinte, feita pelo Sr. Jacob no chat, referente à questão do IOF na 376 
remessa para o exterior, é uma grande preocupação do setor e precisamos de mais informações a 377 
respeito. Secretário Lucas, poderia explicar um pouco mais para nós? Secretário Lucas com a 378 
palavra, comenta que a pauta que aborda a remessa do exterior da Medida Provisória 936 não 379 
está com ele, e que não ainda não está informado e pede para adiantar as perguntas pois precisa 380 
liberar a sala de reuniões que está utilizando. Com a palavra, o sr. Fábio pede ao Secretário Lucas 381 
para enviar ao Paraná, na área especial de interesse turístico de Angra Doce a mesma equipe que 382 
está realizando o levantamento de Angra dos Reis. O Secretário Lucas, com a palavra, afirma que 383 
a possibilidade existe desde que solicitado formalmente. O Sr. Fábio agradece ao Secretário 384 
Lucas e passa a palavra ao Secretário Márcio Nunes que solicita se há mais perguntas ao Srs. 385 
Bekin e Wilson e Secretário Lucas, pois os dois segundos terão que sair da reunião. Sr. Fábio, 386 
com a palavra, direciona ao Sr. Bekin pergunta do chat: “o vídeo vai estar disponível para 387 
divulgação? ”. Secretário Márcio informa que após p lançamento estará disponível para divulgação 388 
e questiona, novamente, se há alguma pergunta ao Secretário Lucas que precisa se retirar da 389 
reunião. O Sr. Wilson pede a palavra, informa que também precisa se retirar da reunião, e 390 
comenta que o grande esforço do BRDE está atrelado às iniciativas governamentais, com as 391 
políticas públicas. Argumenta que o maior desafio de um banco de fomento é a captação de 392 
recursos, mas que estão fazendo esforço com oito empréstimos internacionais e a ampliação dos 393 
limites dos fornecedores tradicionais. Relatou discussão com o Ministro Álvaro e com o Secretário 394 
Lucas e que estes foram solícitos. Relatou ainda que está contando com a possibilidade de 395 
alavancar mais recursos do Fungetur. Sr. Wilson agradece ao Secretário Márcio e ao Sr. Bekin 396 
pelas recomendações, direciona a palavra ao Secretário Lucas agradecendo ao Ministro também 397 
e informar ao trade que estão abertos ao diálogo. Com a palavra o Secretário Lucas informa que 398 
está participando da reunião a Sra. Gleusis, coordenadora geral de apoio ao crédito que está 399 



cobrando relatórios quinzenais do BRDE. O Sr. Wilson argumenta que a demora é por causa da 400 
pandemia e que providenciará.  O Secretário Lucas parabeniza o BRDE, dizendo que é o maior 401 
agente financeiro, e que recebeu o maior volume de recursos do FUNGETUR e agradece a 402 
cooperação de todos. O Secretário Lucas direciona a palavra ao Sr. Jacob, que a demanda da 403 
taxa anual de R$1800 transmitida por ele, já foi encaminhada a equipe, que está investigando 404 
para ver como resolver a situação. O Secretário Lucas pergunta se há mais alguma pergunta e 405 
pede desculpa por ter que se retirar da reunião. Com a palavra, o Secretário Márcio agradece pela 406 
participação do Secretário Lucas estendendo seus agradecimentos ao Ministro Álvaro Antônio e 407 
ao Presidente Jair Bolsonaro. Agradece ainda a participação dos srs. Wilson e Bekin e os libera 408 
para ausentarem-se da reunião e dá prosseguimento à pauta oficial do Conselho Estadual de 409 
Turismo. Secretário Márcio Nunes passa a palavra à Secretária Executiva do CEPATUR, sra. 410 
Rosana Maria Bara Castella. O Presidente da Paraná Turismo, sr. Jacob Mehl pede a palavra para 411 
apresentar o sr. Eliseu Rocha, que falará sobre turismo religioso. O Secretário Márcio Nunes pede 412 
a palavra para passar a condução da reunião ao sr. Fábio e se despedir, pois estava com o 413 
Governador do Estado do Paraná em outra linha. Os presentes se despedem do Secretário 414 
Márcio Nunes. O sr. Fábio passa a palavra ao Sr. Eliseu Rocha. IV. Apresentação do GT do 415 
Turismo Religioso. Com a palavra, o Sr. Eliseu, (SEJUF, Secretaria da Justiça, Família e 416 
Trabalho) cumprimenta a todos e comenta que é uma alegria participar desse conselho, agradece 417 
a oportunidade. Devido ao tempo, não será realizada a apresentação, mas fez um convite para o 418 
Terceiro Fórum de Turismo Religioso, no dia 13 e 14 de agosto, das 09 horas às 11 horas será 419 
online, devido a questão do covid. É promovido pela Fecomércio, CNBB, Pastoral do Turismo, 420 
Assintec, Abav, Sebrae, Paraná Turismo e Governo do Estado. Esses são alguns dos órgãos que 421 
compõem o grupo de trabalho de turismo religioso criado em 201. Trabalha com ênfase ao turismo 422 
religioso católico, devido a ele estar muito próximo culturalmente, as igrejas e instituições 423 
católicas. E um pedido da CNBB que rege o estado do Paraná. Na época com o padre Mário 424 
Spaki, hoje bispo de Paranavaí, e depois ele fomentou junto com a Deise e o professor Jacó, esse 425 
grupo de trabalho que visa fomentar o turismo religioso, que é o terceiro no estado do Paraná em 426 
atrativos. Percebeu-se que o turismo pode fomentar o emprego e renda. Então, sugeriu que na 427 
próxima reunião seja colocada em pauta a apresentação, do Grupo de Trabalho. Solicitou a todos 428 
apoio na divulgação do link para o Fórum, que será muito importante, principalmente nos pós 429 
pandemia. Relatou que no turismo religioso trabalha-se a questão da fé mas ressalta que o 430 
turismo religioso, acaba captando também, tanto o turismo de aventura como o turismo rural. Só 431 
para ilustrar citou o exemplo de Lunardelli, o Santuário de Santa Rita de Cássia começou 432 
pequeno, hoje ele está grande e em torno dele nasceu uma feirinha dos produtores, ou seja, de 433 
economia solidária. A partir da economia solidária, ocorre a venda de pão, de geleias e sucos, 434 
fortalecendo a economia rural, mudando a história de vida de famílias. Enfatizou que o turismo 435 
religioso, favorece a transformação de vidas. Agradece a oportunidade e reitera o convite. Por 436 
último, cumprimentou e agradeceu o Secretário Márcio Nunes e o sr. Jacob, pela oportunidade. O 437 
sr Fábio toma a palavra e agradece a participação do Sr. Eliseu e parabeniza pelo Grupo de 438 
trabalho, convida secretária Rosana Maria Bara Castela para a exposição das informações 439 
gerais.V. Assuntos Gerais. A secretária agradece a participação de todos, relatando que houve 440 
77 pessoas na reunião do Conselho. Informa que as pautas pré-agendadas serão transferidas 441 
para as próximas reuniões, explicando que devido à pandemia, foram priorizadas pautas 442 
emergenciais. Também solicita a todos os conselheiros, que enviem a fotografia e o mini currículo, 443 
conforme havia sido solicitado na outra reunião, agradece e se despede. Com a palavra Fábio 444 
informa que os contatos dos assessores do ministro estão disponíveis no chat, telefone e e-mail, e 445 
solicita a assinatura dos membros e instituições para o preenchimento da lista de presença. 446 
Comunica que as próximas reuniões serão nos dias 08 de outubro e 03 de dezembro, essa última 447 
no Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu. Observa que as perguntas presentes no chat foram 448 
respondidas no decorrer da reunião e que foram encaminhadas ao Ministro, se por ventura não 449 
foram respondidas, serão formalizadas por e-mail e assim respondidas para as entidades e depois 450 
repassadas para todos os conselheiros. Convida o Sr. presidente da Paraná Turismo Jacob para 451 
as palavras finais. Sr Jacob agradece a presença de todos destacando o significativo número de 452 
participantes, enfatizando que a agenda positiva favorece o comparecimento de todos, passa a 453 
palavra para Fábio. O vice-presidente Fábio passa a palavra ao sr. Luiz Fernando da Universidade 454 
Estadual de Ponta Grossa que solicitou um minuto, para expor uma ideia. O Sr. Luiz emite um 455 
alerta para o planejamento do turismo em relação ao litoral, ressaltando que devemos observar e 456 



aprender com os erros e acertos dos países Europeus que já passaram pelo verão durante a 457 
pandemia. Alerta que é importante dirigir os esforços de preparo e planejamento para o público-458 
alvo que garanta a sobrevivência e prosperidade dos empreendimentos focando-se na segurança 459 
do turista, alerta para possíveis irresponsabilidades dos públicos de jovens e a possibilidade de 460 
colapso econômico com os fechamentos e proibições das empresas e fronteiras, sugere que o 461 
investimento no público familiar possa ser mais assertivo para o turismo no litoral. O sr. Fábio 462 
retoma a palavra e agradece deputado federal Paulo Eduardo Martins e seu chefe de gabinete, o 463 
Frederico, que auxiliou juntamente a agenda do ministro. Agradece todos participantes da reunião, 464 
em especial ao presidente da CEPATUR, Secretário Marcio Nunes, ao vice-governador que 465 
esteve presente na abertura, Darci Piana. Reitera a data do dia 8 de outubro deste ano. Agradece 466 
com votos de paz profunda. Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 81ª Reunião 467 
Ordinária da qual lavrei a presente Ata que segue assinada por mim, Rosana Maria Bara Castella   468 
_________________________que a secretariei. 469 


